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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån en socialkonstruktionistisk ansats förstå hur professionella 
som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar definierar gruppens problematik. Vidare 
ämnar uppsatsen att öka kunskapen för vilka riskfaktorer professionella anser föreligga för att bli 
utan arbete eller studier och vilka arbetssätt samt utvecklingsbehov de identifierar. För att besvara 
syftet har nio semistrukturerade intervjuer genomförts med professionella som arbetar med 
målgruppen. Förutom socialkonstruktionismen använder sig uppsatsen av Losekes teorier om 
anspråksformulerande och ramkonstruktioner. I Losekes ramkonstruktion ingår diagnostiska, 
motiverande och prognostiska ramar vilka tillsammans hjälper anspråksformulerare att konstruera 
sociala problem. Uppsatsens huvudsakliga fynd är att komplexiteten i problematiken hos UVAS 
innebär att målgruppen inte har en enkel diagnostisk ram vilket i sin tur innebär att UVAS därmed 
inte har ett “social problem ownership”. Detta betyder att det inte finns någon allmängiltig 
definition av gruppen och dess problembild. Utöver detta identifieras i empirin en rad riskfaktorer 
vilka stämmer överens med vad tidigare forskning identifierat. De mest framstående riskfaktorerna 
är bristande individanpassningar i skola och på arbetsmarknaden. Till följd av riskfaktorerna 
formulerades även lösningar för hur skolan och arbetsmarknaden ska bli mer inkluderande och 
anpassningsbara. Till sist visar resultatet olika faktorer som uppfattas av professionella som 
framgångsrika i det dagliga arbetet med de unga. Uppsatsen lyfter även behovet av fortsatt 
forskning inom området på grund av den komplexa problembilden och knapphändig forskning i 
en svensk kontext. 
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1. INLEDNING 
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är ett fenomen som fått alltmer uppmärksamhet i 
Sverige och resten av världen. Internationellt går fenomenet under beteckning NEET (not in 
employment, education or training) (Maguire, 2015, s. 121–123). En annat begrepp för gruppen är 
den japanska termen hikikomori. I hikikomori innefattas unga som undviker socialt deltagande och 
kontakt med människor utanför familjen (Yong & Nomura, 2019, s. 2). Wong (2012, s. 418) som 
studerat fenomenet hikikomori anser att hikikomori kan ses som en subgrupp till UVAS och 
NEET.   

Gemensamt för forskning om UVAS är att gruppen benämns som heterogen med en 
komplex problembild. Inom grupperna finns unga som är arbetslösa, i en tillfällig övergångsperiod, 
de som står utanför arbetsmarknaden eller skola av hälsoskäl, men också de som valt att under en 
period varken arbeta eller studera (Henderson, Hawke & Chaim, 2017; Nilsson & Bäckman, 2014, 
s. 60; Sadler, Akister & Burch, 2015, s. 508). Sadler et al. (2015, s. 508–509) menar att den 
inkonsekventa användningen, definitionen och tolkningen av unga som varken arbetar eller 
studerar och vilka som faktiskt ingår i gruppen gör definitionen obrukbar i internationella 
jämförelser. Den inkonsekventa användningen tillåter även olika länder att ändra 
ingångskriterierna. Vidare innebär definitionen av UVAS att komplexiteten i gruppen går förlorad 
och att termen därför är problematisk (Sadler et al., 2015, s.509; Baggio, Iglesias, Deline, Studer, 
Henchoz, Mohler-Kuo, Gmel, 2015, s. 3–5; Wong, 2012, s. 418). Furlong (2006, s. 553) påpekar 
dessutom att förkortningen UVAS skapar en missledande betoning på att det handlar om 
frivillighet. Trots detta framhåller Sadler et al. (2015, s.508–509) att definitionen unga som varken 
arbetar eller studerar ändå är nödvändig då den inkluderar unga personer som kan vara i behov av 
sociala insatser och professionellt stöd. Detta argument går att förstå i anslutning till tidigare 
forskning som har påvisat att som ung hamna i en situation av att vara i varken arbete eller studier 
bidrar till negativa konsekvenser både för individen och för samhället i stort (Wong, 2012, s. 427). 
En sådan konsekvens är att flera forskare menar att för unga som hamnat i UVAS innebär detta 
en ökad risk för social exkludering på både lång och kort sikt (Bäckman & Nilsson, 2016, s. 152; 
Rodwell et al., 2018, s.861). Detta talar för att unga som varken arbetar eller studerar är en grupp 
med en svårdefinierad problematik bestående av en mängd olika individer som ofta kan tillhöra 
flera problemkombinationer samtidigt (SOU 2018:11, s.81–82; Lögdberg, Nilsson & Konstenius, 
2018, s. 1). Hur gruppen UVAS identifieras och definieras ger återverkningar på vilka åtgärder som 
föreslås och vilka lösningar man ser. Det är därför ett problem som behöver belysas närmare och 
det är det problem som denna uppsats behandlar.  

Denna uppsats utgår ifrån Loseke (2010, s. 26) som analyserar sociala problem utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Loseke menar att för att konstruera ett socialt problem 
behöver personer som konstruerar problemet göra anspråk om dessa problematiska förhållanden 
i en process som kallas anspråksformulerande. Därtill måste anspråksformulerarna konstruera tre 
olika typer av ramar för att svara på vad problemet är, vad som orsakar det, varför det är viktigt att 
bry sig om och vilka lösningar som finns på problemet (Loseke, 2010, s. 13–15). Dessa kallar 
Loseke (2010, s. 59) för diagnostiska ramar, motiverande ramar och prognostiska ramar. I vår 
uppsats om UVAS och dess konstruktioner som ett socialt problem kommer uppsatsen att utgå 
från Losekes ramar. 
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Att studera gruppen unga som varken arbetar eller studerar är viktigt för det sociala arbetet 
eftersom dessa individer ofta återfinns inom det sociala arbetets fält. Dessa unga finns ofta inom 
olika delar av vården, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med flera och har 
därmed flertalet professionella kontakter. Det innebär att som verksam inom socialt arbete är detta 
en målgrupp som många kommer att komma i kontakt med. Eftersom de unga ofta har en ytterst 
komplex problembild är det både användbart och nödvändigt att ha kunskap om denna målgrupp. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utifrån en socialkonstruktionistisk ansats analysera hur professionella 
som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar uppfattar gruppens problematik. 
Uppsatsen ämnar vidare att söka kunskap om vilka riskfaktorer professionella anser föreligga för 
att unga blir utan varken arbete eller studier och vilka arbetssätt samt utvecklingsbehov som de 
professionella identifierar.  

o På vilket sätt konstruerar professionella unga som varken arbetar eller studerar som ett socialt 
problem?  
 

o Vilka riskfaktorer anser professionella föreligga för att en ung vuxen kan bli utan varken arbete 
eller studier?   
 

o Vilka faktorer uppfattar professionella som mest framgångsrika i arbetet med unga som varken 
arbetar eller studerar och vilka lösningar ser de på problemet?  

Avgränsningar 
Studien är avgränsad till Sverige och verksamheter som kommer i kontakt med unga som varken 
arbetar eller studerar. Studien har vidare avgränsats för att undersöka professionellas uppfattningar 
gällande unga individer vilka är utan arbete eller studier.  

Begreppsdefinitioner 

UVAS 
Begreppet UVAS står för unga som varken arbetar eller studerar. Begreppet används i Sverige. 
UVAS definieras av MUCF som unga 16–29 år som är folkbokförda i Sverige utan varken arbete 
eller studieåtagande (MUCF, u.å.; MUCF, 2021). 

NEET 
Detta begrepp används för att beskriva en population av unga mellan 16–24 år som inte finns 
registrerade i anställning, i ett studieengagemang eller på en praktikplats. NEET har kommit att 
bli det begrepp som används inom internationell forskning kring fenomenet (Maguire, 2015, s. 
121–123). 

Val av begrepp 
I den här uppsatsen använder vi begreppet UVAS för att benämna unga som varken arbetar eller 
studerar. Skälet till detta är för att vår uppsats behandlar en svensk kontext och är skriven på 
svenska. 
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Professionella 
Professionella avser i denna uppsats personer som arbetar i verksamheter som arbetar med unga 
som varken arbetar eller studerar. 

Disposition 
I kapitel två presenteras tidigare forskning. Den tidigare forskningen är uppdelad i tre teman; 
Konstruktioner och ramar av sociala problem, Riskfaktorer för att bli en ung vuxen som varken 
arbetar eller studerar, Framgångsfaktorer kring insatser riktade till UVAS. Kapitel tre redogör först 
för uppsatsens teoretiska perspektiv som är socialkonstruktionismen och sedan om hur sociala 
problem ses ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Efter det följer ett avsnitt om 
anspråksformulerande och om att konstruera ramar för sociala problem. I kapitel fyra presenteras 
uppsatsens kunskapssyn följt av ett avsnitt om metodval. Detta efterföljs av ett avsnitt om urval, 
genomförande, analysmetod och hur uppsatsen förhåller sig till trovärdighet, tillförlitlighet, 
överförbarhet och möjligheten till att styrka och konfirmera. Till sist presenteras etiska 
överväganden och ett metodövervägande. Det femte kapitlet består av uppsatsens resultat och 
analys som är uppdelat i tre övergripande teman; Konstruktionen av ett socialt problem, eller? 
Riskfaktorer för unga som varken arbetar eller studerar och Framgångsfaktorer och lösningar i 
arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Det sja ̈tte och avslutande kapitlet inleds med 
en summering av uppsatsens resultat i förhållande till syfte och frågeställningar. Efter det diskuteras 
resultatet i relation till tidigare forskning, teori och metod. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 
uppsatsens implikationer för socialt arbete som forskning och praktik.  

2. TIDIGARE FORSKNING OM UNGA SOM VARKEN ARBETAR 

ELLER STUDERAR 
Inledningsvis i detta kapitel presenteras uppsatsens sökprocess. Efter det presenteras ett avsnitt om 
konstruktioner och ramar av sociala problem. Därefter presenteras riskfaktorer för att bli UVAS 
och framgångsfaktorer vid insatser till UVAS. Kapitlet avslutas med en reflektion över 
kunskapsläget. Den tidigare forskning som nedan presenteras representerar delar av forskningsläget 
och anses korrelera med studiens syfte och frågeställningar där de kommer fungera som 
jämförelsemått för uppsatsens egna resultat. 

Sökprocess 
I sökandet av forskningsartiklar använde vi oss av Uppsala universitetsbiblioteks hemsida 
(www.ub.uu.se) och använde sökord som “UVAS”, “unga som varken arbetar eller studerar”, 
“psykisk ohälsa” och “utanförskap”. I sökningen kombinerade vi även sökorden och sökte på ord 
på engelska som “NEET”, “absenteeism”, “disconnected youth” och “young adults unemployed” 
och “social withdrawal”. Ett annat tillvägagångssätt som vi använde oss av för att hitta artiklar var 
att titta i referenslistan på de artiklar vi redan läst.  

Konstruktioner och ramar av sociala problem 
Unga som varken arbetar eller studerar förstås alltså i denna uppsats som ett socialt problem som 
måste konstrueras. Nedan presenteras tidigare studier som genom att använda teorier om 
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anspråksformulerande och olika ramkonstruktioner analyserat sin empiri för att förstå hur sociala 
problem konstrueras. Denna uppsats kommer på liknande sätt använda sig av samma teoretiska 
ramverk för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Studierna exemplifierar hur andra 
sociala problem konstrueras genom anspråksformulerande och ramar och har således haft en 
vägledande funktion i uppsatsens analys. 

Ntontis och Hopkins (2018, s. 666) har gjort en intervjustudie med 15 anti-abortaktivister 
i England, Skottland och Irland och undersöker hur aktivisterna genom anspråksformulerande 
framställer och konstruerar kvinnor som gör aborter, individer som är för abort och andra anti-
abortaktivister. Resultatet av studien visar att anti-abortaktivisterna formulerade abort som 
psykologiskt skadligt och sorgfullt för kvinnor och att denna reaktion framställs som naturlig då 
fostret ses som ett levande barn. Känslorna och den psykologiska skadan generaliseras och anses 
gälla alla kvinnor som genomgår abort. Aborten framställs också som onaturlig då kvinnor bryter 
deras naturliga band med sitt barn. De individer som är för abort talas om som feminister, ofta 
kvinnor, inkapabla till att föra rationell dialog, ta rationella beslut och värdera abort på grund av 
olyckliga erfarenheter. Andra anti-abortaktivister och anti-abortrörelsen konstrueras i debatten som 
den riktiga feminismen som försvarar kvinnors intressen. Sammanfattningsvis visar studien hur 
anti-abortaktivisterna rekonstruerar och gör anspråk om abort och dess konsekvenser som ett 
socialt problem skadligt för kvinnor. De konstruerar diagnostiska, motiverande och prognostiska 
ramar vilket med andra ord betyder att de konstruerar vilken typ av problem detta är och vad som 
orsakar det, varför andra bör bry sig om det och lösningar på problemet (Ntontis & Hopkins, 2018, 
s. 671–678). Samma ramanalys används av Ihle (2014, s. 1–5) i hennes innehållsanalys där hon 
undersöker konceptet integration i norska policydokument över en tidsperiod på 30 år. Resultatet 
visar att konceptet integrations olika ramar i dokumenten har förändrats över tid där hon lyfter 
vikten av hur den sociala, historiska och kulturella kontexten påverkar uppfattningar om ett 
fenomen. Exempelvis konstrueras integration mellan år 1975–1991 som ett givande socialt stöd 
vilket ska förbättra möjligheterna för att uppnå jämlika förhållanden. I exemplet konstrueras 
diagnostiska ramar för migranter som icke tillräckliga och i behov av socialt stöd för att bli 
funktionella i samhället. Den diagnostiska ramen förespråkar en viss typ av lösning varför de 
prognostiska ramarna konstrueras som sociala insatser, färdighetsträning och kompensationsfyllda 
program för att dessa senare ska bli funktionella i samhället. De motiverande ramarna konstrueras 
kring idéer om att ovillkorade förmåner ska ges till behövande och att det måste finnas en 
tillgänglighet till resurser som bygger på jämlikhet (Ihle, 2014, s. 16–20). 

Liksom Ntontis och Hopkins (2018, s. 666) och Ihle (2014, s. 1–5) studerar Pattison (2022, 
s. 274) också konstruktionen av ett socialt problem. Genom textanalys och intervjuer undersöker 
studien hur lokala myndigheter och lokalbefolkningen i en mindre engelsk stad konstruerar ramar 
för migration som ett socialt problem. Studiens resultat visar hur lokala myndigheter med hjälp av 
statistik menar att migration till kommunen pressar den kommunala budgeten vilket medför 
nedskärningar i sociala tjänster. De binder problemkonstruktionen till det ekonomiska effekterna 
av att stadens kolverksamhet lagts ner och konstruerar därmed ramar för problemet. Vidare 
konstrueras migranter som ett hot mot det lokala samhällets motståndskraft i syfte att motivera 
tankar om att det inte finns plats för fler. Migrationen ramas även in som något utom kontroll 
vilket skapar rädsla för negativa sociala förändringar. Detta narrativ resulterade i att några av 
intervjupersonerna konstruerade migrationen som ovälkommen och något som skulle kunna störa 
de lokala värderingarna och estetiken av staden. Med detta menas att migranter formuleras som ett 
hot mot lokalbefolkningens bild av sin kommun och livsstilen som uppbärs. Andra 
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intervjupersoner visade en ambivalens mot migrationen och påtalade både positiva och negativa 
aspekter av migration trots det uppmålade narrativet och de konstruerade ramarna (Pattison, 2022, 
s. 279–286). 

Unnithan (1994, s.63) gör en systematisk översikt där han undersöker operationaliseringen 
av processerna i konstruktionen av ett socialt problem gällande barnamord i USA. Studiens syfte 
är att belysa processerna som är avgörande i att ett förhållande görs till ett socialt problem 
(Unnithan, 1994, s. 66). Författaren menar att processen av anspråksformulerande har genomförts 
av anspråksformulerare på storskalig nivå i medier och av statistiska sammanställningar. Samtidigt 
har motiverande ramar och typifieringar av barn som hjälplösa och oskyldiga skapats. Samma 
process gäller även för de diagnostiska ramarna kring förövarna, där gärningsmännen konstrueras 
som barbariska och omoraliska (Unnithan, 1994, s. 68–71). Trots detta menar Unnithan (1994, s. 
71) att det fortfarande inte anses vara ett socialt problem. Orsaken till detta har att göra med att 
barnamord inte tillåts representera ett eget problem utan ses i anslutning till problemet “barn som 
far illa”. Samtidigt som förhållanden vad gäller barns åldrar, dödsorsaker och gärningsmännen 
försvårar en samstämmig problembild. Således försvåras även anspråksformulerings- och 
typifieringsprocessens möjlighet att fortsätta och ta fäste. Utöver det visar resultatet att medicinska-
, juridiska- och sociala välfärdssystem har små möjligheter att reagera på barnamord vilket 
försämrar fenomenets förutsättningar att betraktas som ett socialt problem (Unnithan, 1994, s. 71–
75). Unnithans (1994) artikel om barnamord i USA är intressant att lyfta i och med att det är ett 
exempel på ett misslyckat anspråkformulerande gällande barnamord som ett socialt problem.  

Riskfaktorer för att bli utan varken arbete eller studier 
Nedan presenteras internationell forskning om faktorer som ökar risken för unga att hamna i 
gruppen unga som varken arbetar eller studerar och ger bakgrund åt vår andra frågeställning: Vilka 
riskfaktorer anser professionella föreligga för att en ung vuxen kan bli utan varken arbete eller 
studier? Genom att tittat på tidigare forskning gällande riskfaktorer för att bli en ung vuxen utan 
varken arbete eller studier innebär detta avsnitt en möjlighet till att jämföra tidigare forskares 
resultat med uppsatsens empiri.  

Sadler, Akister och Burch (2015) undersöker vilka faktorer som bidrar till att en ung vuxen 
blir en UVAS och applicerar detta på området Fenland i England. Studien utgår från 
undersöknings- och folkräkningsdata från olika källor, men majoriteten av datan samlades in från 
kontoret för nationell statistik i England. Författarna (2015, s. 509) menar att det finns två 
huvudsakliga faktorer för en ung vuxen att räknas till UVAS-gruppen, dels svaga 
utbildningsresultat, dels att komma från låg socioekonomiska status. Att ungdomar och unga vuxna 
får svaga utbildningsresultat kan beror på olika anledningar. Det kan till exempel röra sig om unga 
som tas från skolan av sina familjer för att hjälpa en närstående som är sjuk, unga som brottas med 
dåligt självförtroende och dålig självkänsla, skolk eller unga som har haft negativa upplevelser i 
skolan. Oavsett anledning är svaga skolresultat starkt förknippat med att räknas till unga som 
varken arbetar eller studerar. Skolresultaten påverkar ungas möjligheter att fortsätta skolgången 
samt att bli sedda som kvalificerade för anställning (Sadler et al, 2015, s. 509). Den andra 
huvudsakliga riskfaktor som författarna har identifierat är låg socioekonomisk status. Att växa upp 
i ett fattigt bostadsområde kan innebära en avsaknad av bra skolor och är en betydande riskfaktor 
för att räknas till UVAS-gruppen (Sadler et al 2015, s. 210; Thompson, 2011, s.789; Yates, Harris, 
Sabates och Staff, 2011, s.7).  
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Ytterligare en riskfaktor som kan leda till att en ung vuxen blir utan varken arbetet eller 
studier är depression i tonåren. Tidigare forskning har hittat samband mellan depression och ökad 
risk för att misslyckas i skolan, reducerad sannolikhet att börja studera på universitet, större risk 
för arbetslöshet och tidigt föräldraskap (Sadler et al, 2015, s. 510; Stea, Abildsnes, Strandheim & 
Håvås Hauglund, 2019, s.89 - 90). 

I en studie av Henderson, Hawke och Chaim (2017) har unga som varken arbetar eller 
studerar i Kanada undersökts. Studien fokuserade främst på unga i UVAS-gruppen i relation till 
sociodemografiska faktorer och psykisk ohälsa och jämförde dessa faktorer med “icke-UVAS”. 
Studien studerar data från två kanadensiska projekt som fokuserar på att förbättra aktörer som 
arbetar med ungas förmåga att identifiera och att arbeta med problem som psykisk ohälsa och 
missbruk samt att öka möjligheterna för tidigare insatser. I studien deltar aktörer som socialtjänsten 
och aktörer från hälso-sektorn. I studien deltog även unga som var mellan 12 och 24 år. I 
samstämmighet med tidigare nämnda forskare visar Henderson et al. (2017, s. 138) resultat att 
riskfaktorer för att räknas till UVAS har att göra med svaga skolresultat, låg socioekonomisk status, 
lågt självförtroende och psykisk ohälsa. Dessutom menar Henderson et al. (2017, s. 138) att en 
riskfaktor kan vara om den unge har föräldrar som är arbetslösa. En annan riskfaktor som har 
identifierats är att bli förälder i ung ålder, vilket i huvudsak utgör en riskfaktor för unga kvinnor att 
bli en ung vuxen som varken arbetar eller studerar (Henderson et al., 2017, s. 139; Thompson, 
2011, s.794).  

I förhållande till låg socioekonomisk status som riskfaktor poängterar både Sadler et al. 
(2015, s. 210) och Henderson et al. (2017, s. 138) att det är viktigt att betrakta den större 
socioekonomiska kontexten. En förändrad arbetsmarknad som har att göra med ett skifte från 
tillverkning till service och en nedåtgående efterfrågan på lägre kvalificerad arbetskraft är en orsak 
till minskad sysselsättning. Andra forskare pekar också på att strukturella faktorer som 
lågkonjunkturer innebär att fler unga blir utan varken arbete eller studier (Bäckman & Nilsson, 
2016, s. 138; Forslund & Liljeberg, 2021, s.10). 

Rodwell, Romaniuk, Nilsen, Carlin, Lee och Patton (2017) undersöker i sin studie huruvida 
psykisk ohälsa, cannabis, alkohol och störande beteende i tonåren är riskfaktorer för att bli en del 
av UVAS som baserats på en longitudinell studie av ungdomar i Victoria, Australien. I likhet med 
andra studier identifierar deras studie att ihållande psykisk ohälsa, frekvent användande av cannabis 
och ihållande störande beteende i tonåren innebar en ökad risk för att som ung vuxen bli en ung 
vuxen som varken arbetar eller studerar. Däremot fann studien inga bevis för att alkohol är en 
möjlig riskfaktor för att senare bli en ung vuxen som varken arbetar eller studerar (Rodwell at al., 
2017, s.866; Baggio et al., 2014, s. 242).  

Artiklarna som har nämnts här ovan har studerat unga i olika länder, dock inte unga i 
Sverige. För att få en inblick vad för riskfaktorer som föreligger enligt svensk forskning har en 
rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) används. 
Anledningen till att en rapport har inkluderats i den tidigare forskningen är för att det inte finns 
några forskningsartiklar som specifik fokuserar på riskfaktorer bland unga i Sverige. De svenska 
forskningsartiklar som finns hänvisar till internationell forskning om riskfaktorer.  

I en rapport från IFAU beskrivs unga som varken arbetar eller studerar ur en svensk 
kontext. En riskfaktor som uppges är att vara född utanför Sverige. Andra riskfaktorer som uppges 
i rapporten är att bo i ett hushåll som tar emot försörjningsstöd, att ha någon form av 
funktionsnedsättning och att vara man (Forslund & Liljeberg, 2021, s.12 - 13). I konsensus med 
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internationell forskning konstaterar rapporten att låga utbildningsresultat utgör en riskfaktor för att 
bli utan varken arbete eller studier (Forslund & Liljeberg, 2021, s. 19). 

Den tidigare forskningen visar på samstämmighet vad gäller faktorer som utgör risk för att 
unga blir utan varken arbete eller studier.     

Framgångsfaktorer kring insatser riktade till UVAS 
Detta avsnitt ämnar skapa en överblick av tidigare forskning kring framgångsfaktorer i arbetet med 
unga som varken arbetar eller studerar och ger bakgrund åt vår tredje frågeställning: vilka faktorer 
uppfattar professionella som mest framgångsrika i arbetet med unga som varken arbetar eller 
studerar och vilka lösningar ser de på problemet? Genom en granskning av tidigare forskning som 
berör framgångsfaktorer innebär avsnittet en möjlighet till att jämföra tidigare forskares resultat 
med uppsatsens empiri.  

Ayoub, Udo och Randell (2021, s. 1–2) gör en intervjustudie med 13 anställda från 
socialtjänsten och öppenvårds kliniker i Sverige angående deras upplevelser av vilka faktorer som 
leder till framgång i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Ayoub et al. (2021, s.3–4) 
skriver att det är nödvändigt att fokusera på att främja personlig utveckling som ämnar att 
socialisera de unga samtidigt som insatserna bör handla om aktivering i någon form. Studiens 
resultat lyfter en mångfacetterad bild av hur intervjupersonerna menar att framgång nås i arbetet 
med målgruppen där flexibilitet för både de professionella och den unge behövs för att möta varje 
individs individuella behov samt ett helhetsfokus av individens situation. Resultatet finner ett att 
arbetssätt där den unge är i centrum ackompanjerat av ett empowermentperspektiv för att främja 
egenmakt som framgångsrika. Resultaten visar även på vikten av aspekter såsom relationsbygge, 
framtidsfokus och ett fungerande samarbete för att införliva hopp och framtidstro i den unge 
(Ayoub et al., 2021, s. 6–9; MUCF, 2019, s.23).  

Jonsson och Goicolea (2020, s. 3) har i en studie intervjuat fem olika professionella med 
chefspositioner eller ledarroller från två initiativ i Sverige som fokuserar på återintegration av unga 
som varken arbetar eller studerar. Av studiens resultat framkommer att insatser som riktar sig till 
UVAS bör ha ett holistiskt och flexibelt förhållningssätt för att så långt som möjligt kunna 
skräddarsys för de ungas olika behov. Många gånger har dessa unga kontakt med olika myndigheter 
och erhåller krav från olika håll. Tillsammans med detta led många av de unga av social fobi eller 
social exklusion vilket ledde till att mycket av arbetet utgjordes av att tillsammans med den unga, 
kartlägga, stötta med planering och genom samtal arbeta med strukturering. Resultatet visar också 
hur viktigt det är att den unga välkomnas i en omsorgsfull, icke-dömande och förutsättningslös 
miljö som ser till dess individuella behov och motiverar till positiv personlig utveckling (Jonsson & 
Goicolea, 2020, s. 4). Till sist pekar resultatet på vikten av att bygga upp de ungas kompetenser och 
sociala nätverk samt stärka deras självförtroende (Jonsson & Goicolea, 2020, s. 5; MUCF, 2019, s. 
24).  

Även Wong (2012) ansluter sig Ayoub et al. (2021) och Jonsson och Goicoleas (2020) 
resonemang om att insatser till unga som varken arbetar eller studera behöver individanpassas. 
Vidare argumenterar även Wong (2012, s.425 - 426) för behovet av en miljö som är flexibel och 
inkluderande  

Mawn, Oliver, Akther, Bambra, Torgersson, Bridle och Stain (2017, s. 2–5) gör en 
systematisk översikt och metaanalys samt syntetiserar forskningsartiklar och litteratur som handlar 
om effektivitet i insatser riktade till UVAS. I studien var 15 av 18 insatser så kallade “multi-
component interventions”, fortsättningsvis kallat ett multikomponent arbetssätt, vilket innebär att 
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insatserna innehöll “skills- and worktraining”. “Skills training” i denna studie innebär 
kunskapsinlärning, språkträning, träning i grundfärdigheter och sociala färdigheter. “Work 
training” avser arbetsträning, verksamhetsförlagd träning och utbildning och olika typer av 
arbetsplaceringar (Mawn et al., 2017, s. 11). Mawn et al. (2017, s. 13) skriver vidare att metaanalysen 
visade en signifikant ökning av anställningar. Resultatet visade även att insatserna som sågs som 
framgångsrika var högintensiva insatser med omfattande kontakt med ungdomarna under 6–8 
månader tillsammans med ett multikomponent arbetssätt. Dessa insatser visade också en 
minskning i bidragstagande, speciellt för unga kvinnor utan barn (Mawn et al., 2017, s. 13–14). 
Resultaten av andra studier som genomfört samma eller liknande insatser har rapporterat olika 
resultat. Mawn et al. (2017, s. 13) skriver vidare att detta kan bero på att insatserna inte är designade 
att förhålla sig till den komplexa problembild som UVAS-gruppen representerar. Författarna 
noterar även att de studerade insatserna inte tog hänsyn till potentiella psykologiska hinder som 
kan bidra till att de unga stannar i UVAS-gruppen eller försvårar etablering i arbete eller studier 
(Mawn et al., 2017, s. 13).  

Resultaten är samstämmiga vilket styrker tillförlitligheten. Listan av faktorer som bidrar till 
ett framgångsrikt arbete är lång som sedermera ställer höga krav på verksamheterna i praktiken. En 
brist vi identifierar är att de inte redogör för hur man i arbetet ska implementera dessa 
framgångsfaktorer eller hur de ska användas. 

Reflektioner över kunskapsläget 
Av tidigare forskningen utläses att unga som varken arbetar eller studerar är ett fenomen som 
forskare intresserat sig för världen över i ett försök att förstå och kartlägga målgruppen. Den 
tidigare forskningen är samstämmig gällande riskfaktorer och framgångsfaktorer. I avsnittet 
Konstruktioner och ramar av sociala problem gavs exempel på olika sociala problem, men som alla bestod 
av liknande konstruktioner. En kunskapslucka vi upptäckte när vi gick igenom den tidigare 
forskningen var att det fanns få artiklar som behandlar en svensk kontext. Det finns material om 
hur situationen ser ut för UVAS i Sverige, men då rör det sig om rapporter utfärdade av olika 
myndigheter och organisationer. Vi har därför använt oss av två rapporter i den tidigare 
forskningen för att ge en mer välgrundad bild över kunskapsläget både internationellt och i Sverige. 
Rapporternas resultat kan ibland påverkas av rapportförfattarnas intresse och därmed bli vinklade. 
Detta då rapporter ofta skrivs på uppdrag av någon med ett speciellt syfte att påvisa något. Vi 
menar att rapporterna ändock fyller syfte i den tidigare forskningen med betoning på avsaknaden 
av vetenskapliga studier i svensk kontext. 

En kritik vad gäller forskningsartiklarna är att många inte belyser de ungas egna röster. 
Många intervjustudier har endast intervjuat professionella. Denna uppsats fokuserar i likhet med 
mycket av den tidigare forskningen på att lyfta professionellas röster och deras uppfattningar om 
de unga. Vi understryker behovet av att vidare studera de ungas uppfattningar om sin egen 
situation. Forskningen i Sverige inom området unga som varken arbetar är inte särskilt utbredd 
även om målgruppen har uppmärksammats mer och mer. Detta innebär att vi sett att det finns ett 
forskningsgap när det kommer till svensk forskning om denna grupp. Vi ser därför vår uppsats 
som ett viktigt bidrag till forskningen som behandlar målgruppen inom en svensk kontext. 
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4. TEORETISKT RAMVERK 
I detta kapitel presenteras först socialkonstruktionismen som är uppsatsens vetenskapsteoretiska 
kunskapssyn och uppsatsens teoretiska perspektiv. Sedan presenteras hur sociala problem betraktas 
ur en socialkonstruktionistisk synvinkel. Därefter introduceras begreppet anspråk, 
anspråksformulerande och konstruerande av ramar för det sociala arbetet. Kapitlet avslutas med 
en teorireflektion. 

Socialkonstruktionismen 
Socialkonstruktionismen är en social teori med ett ontologiskt antagande om att verkligheten 
konstrueras i sociala sammanhang genom interaktion, vilket ifrågasätter sociala företeelsers 
naturliga existens. Vår upplevelse av verkligheten skapas i sociala processer där språket har en del 
central i verklighetsskapandet (Wenneberg, 2010, s. 10–13). I likhet med Wenneberg (2010) menar 
Burr (2015, s. 3) att det socialkonstruktionistiska perspektivet kräver att vi måste ifrågasätta den 
kunskap vi upplever som självklar i förhållande till vår sociala, kulturella och historiska kontext. 
Socialkonstruktionismens fokus på språkets roll i konstruerandet av kunskap förklarar också hur 
kunskap lever vidare och hur uppfattningar om världen förstås som naturliga. Genom språket 
färdas kunskap från en individ till en annan och på så vis produceras kunskap och senare 
reproduceras i takt med att kunskapen om ett fenomen sprids (Burr, 2015, s. 3–6). 

Sociala problem ur en socialkonstruktionistisk synvinkel 
Loseke (2010, s. 3) menar att sociala problem ur en socialkonstruktivistisk synvinkel består av fyra 
hörnstenar. Den första hörnstenen handlar om att vad som anses som ett socialt problem påverkas 
av kultur, tid och rum. Den andra handlar om att vad som anses vara ett socialt problem beror på 
vart man befinner sig. Den tredje handlar om att det kan finnas både konsensus om vad som är 
kärnan i ett problem och meningsskiljaktigheter. Den fjärde och sista hörnstenen är att sociala 
problem alltid innehåller förhållanden eller villkor och människor som påverkas på något sätt 
(Loseke, 2010, s. 3–6).  

Utöver dessa hörnstenar menar Loseke (2010, s.6–7) att allmänheten har en 
uppfattning om vad termen sociala problem innebär och vilka karaktärsdrag och förhållanden som 
bör kategoriseras som sociala problem. För det första syftar termen sociala problem i befolkningens 
ögon på förhållanden som är bedömda att vara dåliga för att de åstadkommer lidande. För det 
andra för att något ska anses vara ett socialt problem måste förhållandet vara utbrett och drabba 
en större mängd människor. För det tredje måste ett förhållande ses som något som borde och kan 
förändras av människor för att kunna definieras som ett socialt problem. Dessutom att benämna 
något som ett socialt problem innebär också ett ställningstagande i att något måste göras (Loseke, 
2010, s. 6–7; Engdahl & Larsson 2011, s. 135–136). 

Anspråksformulerande  
Anspråksformulerande är en process som innebär att någon eller några beskriver ett problematiskt 
förhållande. Ett anspråk, kan vara ett verbalt, visuellt eller beteendemässigt påstående vars syfte är 
att övertala andra om att ett fenomen är problematiskt och ett socialt problem (Loseke, 2010, s. 
26). Dessa kan baseras på logik eller anspela på känslor för både de personer som påverkar eller 
påverkas, exempelvis kan ett anspråk syfta till att skapa hat mot våldsutövare eller sympati för 
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våldsutsatta. Anspråk kan även grundas i normer, allmän kunskap, kulturella teman och åsikter eller 
generella uppfattningar om vi hur bör reagera mot vissa människor (Loseke, 2010, s. 75–87).  

Anspråksformulerare, syftar på personer vars mål är att övertyga andra människor till att se 
specifika förhållanden som sociala problem. Anspråksformulerare kan vara alltifrån forskare, 
socialarbetare och personer som gör anspråk i sina vardagliga liv (Loseke, 2010, s. 51). Sociala 
problem konstrueras i mötet mellan de som gör anspråk, de så kallade anspråksformulerarna, och 
människor i samhället som Loseke (2010, s. 27) kallar publik.  

Ett tillvägagångssätt för anspråksformulerare att övertyga publiken om att deras anspråk är 
viktiga är genom att konstruera det sociala problemets offer (Loseke, 2010, s. 75). För att ett offer 
ska kunna konstrueras behöver publiken anse att det rör sig om personer som förtjänar sympati 
och att personerna själva inte är ansvariga för de lidande som de upplever. För att konstruera ett 
offer kan en anspråksformulerare ta till olika typer av strategier. En sådan strategi är att personifiera 
offer genom att berätta personliga historier om individers liv. Personliga historier kan handla om 
personer som publiken kan känna igen sig i och tänka att “det hade kunnat vara jag” eller någon i 
ens närhet vilket leder publiken till att stödja det sociala problemet (Loseke, 2010, s. 79–82).  

Förutom att konstruera det sociala problemets offer konstruerar anspråksformulerarna det 
sociala problemets förövare. I konstruktionen av ett socialt problem är förövare antingen sociala 
strukturer och sociala krafter eller människor vilka konstrueras som diagnostiska ramar och 
sedermera ansvariga för problemet. Även om det kan röra sig om antingen strukturer eller 
människor som skapar smärta, så menar Loseke (2010, s. 84) att publiken har en tendens att föredra 
diagnostiska ramar i vilket individer är förövarna, snarare än där det är sociala strukturer som är 
förövaren.  

Loseke (2010, s. 52–53) beskriver vidare att anspråk görs i en social kontext av konkurrenter 
och menar på så vis att olika sociala problem kan betraktas som att de tävlar mot varandra. Ett 
framgångsrikt anspråk måste övertyga publiken om att förhållandet är mer viktigt än andra och att 
det på så vis kräver tid, uppmärksamhet och resurser. De anspråk som blir framgångsrika är de 
som sedan får uppmärksamhet hos publiken, media och politiker. 

Konstruera ramar för sociala problem  
Loseke (2010, s. 52–53) skriver att anspråksformuleringsprocessen och de anspråk som 
anspråksformulerare gör inte ensamma kan utgöra grund för att ett fenomen eller förhållande ska 
accepteras och ses som ett socialt problem. Anspråksformulerare måste övertala andra om att 
fenomenet är viktigt att bry sig om och oroa sig för. Det är även nödvändigt att typifiera fenomenet 
och individerna i problemet för att kunna förenkla och skapa förståelse för vad det är som ska ses 
som ett socialt problem (Loseke, 2010, 54–55). För att framgångsrikt kunna konstruera ett socialt 
problem måste anspråksformulerare konstruera olika ramar för det fenomenet som ska betraktas 
som ett problem. Dessa ramar konstrueras för att definiera vad som är problemet och vilka 
individer som berörs.  

Diagnostiska ramar konstruerar problemets mening och svarar på vilket typ av problem det 
är och vad som orsakar det (Loseke, 2010, s. 59). De diagnostiska ramarna kan konstrueras på två 
olika sätt. Det första genom att konstruera sociala orsaker till problemet vilka kan vara sociala 
strukturer, som hur skolsystemet eller välfärdssystemet är organiserat, eller sociala krafter, som kan 
handla om rasism eller andra former av diskriminering. Det andra genom att konstruera orsakerna 
som individuella, exempelvis beteendebaserade (Loseke, 2010, s. 60–61). När en specifikt 
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diagnostisk ram för ett socialt problem är den ramen “som tas för given” när man talar om det 
sociala problemet innebär detta att ramen fått “social problem ownership” (Loseke, 2010, s.69). 

Motiverande ramar konstruerar problemets grunder och varför andra bör se det som angeläget 
att bry sig om. Dessa anspelar ofta till kulturella teman och skapar grunder för hur mottagare av 
anspråk bör tänka om de som drabbas (Loseke, 2010, s. 76–79).  
Loseke (2010, s. 63) framhåller att det finns två metoder som en anspråksformulerare kan använda 
sig av i skapandet av motiverande ramar. Anspråksformulerare kan antingen vädja till publikens 
logik eller till publikens känslor. Ett sätt att konstruera motiverande ramar är genom att använda 
humanistiska teman som handlar om att vädja till ett mänskligt behov av att göra världen till en 
bättre plats, att hjälpa de som behöver och att stoppa lidande. På så vis kan anspråksformulerare 
påverka publiken att känna på ett visst sätt genom konstruerandet av motiverande ramar (Loseke, 
2010, s.77). I samband med att publiken blir motiverad att känna sympati för de sociala problemens 
offer, så motiveras publiken samtidigt att stötta anspråk om att dessa offer måste få hjälp (Loseke, 
2010, s. 79).   

Den sista typen av ram kallas för prognostiska ramar vilka beskriver lösningar på problemet 
och vad som behöver göras (Loseke, 2010, s. 59). De prognostiska ramarna avgör även vem det är 
som bör agera för att lösa problemet. De prognostiska ramarna påverkas sedermera av de 
diagnostiska ramarna. Anspråksformulerare måste identifiera vad problemet är för att sedan 
presentera en lösning och vem som bär ansvaret. Detta kan i sin tur fungera som ytterligare 
mekanismer för att övertyga publiken som att anspråken är sanna och mer angeläget att bry sig om 
(Loseke, 2010, s. 98–100).  

Teorireflektion 
Som tidigare nämnt är vårt syfte att utifrån socialkonstruktionistisk ansats fördjupa och öka 
kunskapen kring unga som varken arbetar eller studerar i Sverige. Denna teoretiska grund tjänar 
syfte då vi tillsammans med Losekes (2010) teori om att skapa ett socialt problem ämnar förstå 
professionellas uppfattningar om UVAS problemdefinition, riskfaktorer, framgångsfaktorer och 
lösningar. Losekes teoretisering av anspråksformulerande och konstruktionen av olika ramar för 
att förstå ett socialt problem och därmed övertyga publiken om sina anspråk menar vi blir central 
för att svara på uppsatsens tre frågeställningar. Uppsatsen söker svar på vad de professionella 
menar är problematiken med UVAS, vad som förorsakar problematiken, hur man når framgång i 
arbetet med UVAS och vilka lösningar som finns på problemet. Dessa frågor översätts till vad 
Losekes (2010) diagnostiska, motiverande och prognostiska ramar är ämnade att svara på. Detta 
tillsammans med uppsatsens valda forskningsmetod möjliggör en fruktbar analys som slutligen ger 
svar på de olika frågeställningarna. Uppsatsens teoretiska ramverk och frågeställningarna tillåter 
analysen att lyfta fram de professionellas uppfattningar om framgångsfaktorer och lösningar som 
kan ha betydelse för framtida forskning och insatsplanering gällande unga som varken arbetar eller 
studerar. 

5. METOD  
Metodkapitlet inleds med en genomgång av socialkonstruktionismen som är uppsatsens 
vetenskapsfilosofiska kunskapssyn. Efter det följer en presentation av metodval, urval och hur vi 
har gått till väga med vår metod. Därefter följer en redogörelse för uppsatsens analysmetod som 
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efterföljs av en genomgång för hur uppsatsen förhåller sig till trovärdighet, tillförlitlighet, 
överförbarhet och en möjlighet till att styrka och konfirmera. Avslutningsvis presenteras etiska 
överväganden och ett metodövervägande. 

Vetenskapsfilosofisk kunskapssyn 
Uppsatsen är skriven utifrån en socialkonstruktionistisk ansats. Socialkonstruktionismen kommer, 
som tidigare nämnt, med bestämda ontologiska och epistemologiska antaganden om att 
verkligheten är socialt konstruerad och att kunskap om den formas i det sociala samspelet mellan 
människor. Kunskapen är även historiskt, tidsenligt och kulturellt betingat. Att saker och ting inte 
är naturliga utan grundade i sociala meningsskapande processer betyder inte att saker och ting inte 
existerar innan att de tillskrivs mening utan att de inte ingår i verkligheten förens de tillskrivits 
existens (Wenneberg, 2010, s. 10–30; Loseke, 2010, s.14). För uppsatsen innebär detta att 
kunskapen skapas i interaktionen mellan oss och intervjupersonerna, alltså genom sociala 
processer. Denna ansats innebär inte att vi ska ta reda på vilken av intervjupersonernas uppfattning 
som är mest lik vår och därför mest sann utan. Syftet är snarare att skildra de olika uppfattningarna 
som finns gällande ämnet och påvisa hur olika verklighetsuppfattningar kan påverka det praktiska 
arbetet inom de verksamheter intervjupersonerna härstammar. 

Metodval  
Uppsatsens använder sig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med 
professionella som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Sohlberg och Sohlberg 
(2019, s. 160) menar att en kvalitativ metod är en lämplig metod när en studies syfte är att få en 
djupare förståelse för ett fenomen. Dessutom innebär kvalitativa intervjuer att intervjupersonen får 
utrymme att förklara sina tankar om det tema som berörs vilket gör det möjligt för oss som 
intervjuar att tolka och hitta djupare meningar i materialet (Nilsson, 2014, s. 149). Eftersom vår 
avsikt med uppsatsen är att kartlägga professionellas erfarenheter och uppfattningar innebär det att 
intervjuer är en lämplig metod för uppsatsen. Valet av metod motiveras även av att vi i samband 
med arbetet med kapitlet tidigare forskning kom till insikten att det endast finns ett fåtal 
forskningsartiklar som skriver om unga som varken arbetar eller studerar ur ett svenskt 
sammanhang. Nilsson (2014, s. 149) poängterar att när det finns kunskapsluckor inom ett fält är 
intervjuer en särskilt bra metod för att närma sig området. Eftersom detta är fallet för unga som 
varken arbetar eller studerar stärker detta argument för användandet av kvalitativa intervjuer för 
vår uppsats.  

Valet av semistrukturerade intervjuer är för att det är en intervjuform som är flexibel i sitt 
format. Under intervjuernas gång ville vi kunna fånga upp och ställa följdfrågor om intressanta 
ämnen dök upp, vilket den semistrukturerade formen möjliggör. I semistrukturerade intervjuer 
utgår forskaren från en intervjuguide som innehåller teman som ska beröras under intervjuerna. 
Trots denna guide har intervjupersonerna stor frihet i att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna 
i intervjuguiden behöver inte heller ställas i exakt den ordning de står i och frågor som inte står i 
guiden kan läggas till beroende på vad intervjupersonen svarar (Bryman, 2002, s. 300 - 301; Nilsson, 
2014, s. 150 - 151). Att det i tämligen stor utsträckning går att avvika från intervjuguiden ser vi som 
en av fördelarna med semistrukturerade intervjuer eftersom det medför att det under intervjuns 
gång går att följa med i den riktning som intervjupersonens svar går i. En annan anledning till valet 
av semistrukturerade intervjuer har att göra med att vi har ett syfte, frågeställningar och teori som 
berör vissa teman vilket i sin tur innebar att vi hade vissa frågor vi ville ställa under intervjuerna. 
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Urval 
Uppsatsens material består av nio intervjuer med professionella som arbetar med UVAS. 
Intervjupersonerna valdes ut med hjälp av ett strategiskt urval eftersom det inom kvalitativ 
forskning är önskvärt att individer handplockas för att kunna få så många perspektiv som möjligt 
på det berörda fenomenet (Ruth, 1991, s. 280). Därför kommer uppsatsens intervjupersoner från 
ett flertal olika typer av verksamheter i olika delar av Sverige. 

Inledningsvis tänkte vi avgränsa uppsatsen till enbart en kommun och intervjua 
professionella som arbetade i den kommunen. Vi upptäckte dock snabbt att det inte fanns särskilt 
många som arbetade med målgruppen i just den kommunen vilket innebar att vi i stället började 
kontakta verksamheter i hela Sverige. Totalt kontaktade vi mellan 12–15 olika verksamheter via 
mejl. Under processens gång märkte vi att svarsfrekvensen var större när vi vände oss till 
enhetschefen för respektive verksamhet. Skälet till detta kan vara för att enhetschefen har en 
möjlighet att delegera uppgifter och naturligt är den som för frågan vidare. Anledningen till att de 
professionella som ställde upp på intervju ville delta kan ha att göra med att de professionella tycker 
att målgruppen är viktig och det behövs forskning på målgruppen. 

Eftersom många av de professionella vi har intervjuat arbetar på verksamheter med få 
anställda har vi av etiska skäl valt att inte beskriva intervjupersonerna närmare utan endast deras 
verksamheter. Här nedanför presenteras de olika verksamheterna där intervjupersonerna arbetar:  
 
 
 
Verksamheter:  Verksamhetsbeskrivning: I 

blockcitaten:  

Verksamheten 
Hikikomori  

Verksamheten vänder sig till unga som är från 16 
år och uppåt och som isolerat sig hemma.  

INT:1 och 
INT:8 

Kommunens 
aktivitetsansvar (KAA) 

Kommunens aktivitetsansvar riktar sig till 
ungdomar i åldrarna 16–20 år. KAA uppgift är i 
första hand att motivera den enskilde individen 
att påbörja eller att återuppta studier.  

INT:2 och 
INT:5  

Ung Intro  Insatsen vänder sig till unga som är mellan 19 - 
29 år som vill arbeta eller studera men som 
behöver stöd för att bli redo för arbete.  

INT:3 

Finsam Unga Vuxna Insatsen Finsam Unga Vuxna inriktar sig till unga 
i åldrarna 16–29 som är arbetslösa och som har 
psykisk ohälsa som utgör ett hinder för att kunna 
arbeta eller studera.  

INT:6 och 
INT:9  

Arbete och 
integrationsenheten i en 
kommun (KAA och 
ekonomiskt bistånd) 

Enheten arbetar med KAA (se beskrivning ovan) 
och unga som är mellan 16–30 som söker 
ekonomiskt bistånd.  

INT:7 
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Riksförbundet Attention  Är en rikstäckande intresseorganisation som 
avser representera människor med olika typer av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Just nu 
har Attention ett projekt som vänder sig till 
UVAS som har NPF.  

INT:4  

 

Genomförande  
Uppsatsens intervjuguide (bilaga 2) är strukturerad på så sätt att först inhämtas grundläggande data 
om intervjun såsom datumet för intervjun, vad intervjupersonen heter och vad intervjuare heter. 
Därefter informeras intervjupersonerna den förväntade längden på intervjun som var 45 minuter. 
Efter det presenteras intervjufrågorna. Majoriteten av frågorna i intervjuguiden har “subfrågor” i 
form av a, b, c och så vidare. Intervjuguidens första fråga med subfrågor berör grundläggande 
teman för att börja intervjuerna i en lättsam ton. Efter det följer fråga två till sju som berör 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Guiden avslutas med två avslutande frågor, om 
intervjupersonen vill lägga till någonting och om det skulle gå bra om vi kontaktade 
intervjupersonen igen om en fråga skulle dyka upp och vice versa.    

Bryman (2002, s. 305 - 306) ger exempel på praktiska detaljer som kan vara viktiga att tänka 
på innan en intervju genomförs. Den första punkten handlar om att bekanta dig som intervjuare 
med den miljö som intervjupersoner arbetar, lever eller engagerar sig i. Eftersom vi i denna uppsats 
har intervjuat professionella i deras professionella roll är det intervjupersonens arbete som är av 
intresse för denna uppsats. Att ha en förståelse för intervjupersonens miljö underlättar tolkningen 
av det personen berättar. För att få en förståelse för varje intervjupersonens arbete läste vi på innan 
varje intervju om intervjupersonens arbetsplats.  

Den andra punkten handlar om vikten av bra utrustning. Innan intervjun ska forskaren se 
till att bandspelaren och eventuellt mikrofon fungerar som de ska. Vi använde oss av en 
mobiltelefon som inspelningsutrustning. För att försäkra oss om att vår utrustning fungerade såg 
vi till att göra ett test där vi undersökte kvaliteten på ljudet innan vi genomförde vår första intervju.  

Den tredje punkten betonar betydelsen av en lugn och ostörd miljö. Anledningen till detta 
har med att intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för att någon annan kan höra vad som sägs 
under intervjun. Dessutom blir ljudinspelningen bättre om intervjun sker i en ostörd miljö. Alla 
intervjuer utom en skedde över videosamtal. Fördelen med videosamtal är att intervjupersonerna 
kunde sitta på jobbet eller hemma, på en plats där de kände sig bekväma under intervjun. Nackdelen 
med videosamtal är att det inte alltid är lika lätt att läsa av den andra personen. Däremot så var det 
väsentliga för oss att få med vad intervjupersonerna sa och hur de sa det vilket det går att fånga 
upp i ett videosamtal (Bryman, 2002, s. 310).  

Vårt upplägg under intervjuerna var att vi bestämde att en av oss skulle vara den som 
primärt ställde frågorna från intervjuguiden och den andra personens roll var att lägga till 
följdfrågor när det passade. Under intervjuerna frångicks intervjuguiden i relativt stor utsträckning 
på grund av mängden frågor. Intervjuguiden består av sju frågor med subfrågor som totalt blir 25 
frågor. Under den första intervjun ställde vi alla frågor men märkte att detta resulterade i en lång 
intervju där både vi och intervjupersonen hann bli trötta. Därför valdes redan besvarade och 
irrelevanta frågor bort i resterande intervjuer. Vi upptäckte även att improviserade frågor ibland 
fungerade bättre än våra nedskrivna frågor. Fråga 5 i intervjuguiden var exempelvis en fråga där vi 
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var tvungna att frångå originalfrågan och justera under intervjuerna då flertalet intervjupersoner 
svarade utanför kontexten. En hel del frågor dök upp hos oss under intervjuernas gång om vad vi 
skulle ge för respons och vilka följdfrågor vi skulle ställa. Vi har kunnat konstatera att intervjua är 
en konst och att bli en bra intervjuare är något som kräver en hel del övning. 

Transkribering 
I informationsbrevet (bilaga 1) angavs att vi ämnade spela in ljudet under intervjuerna för att senare 
kunna transkribera materialet. Alla intervjupersoner gick med på att vi spelade in intervjun. Att 
transkribera är ett tidsödande projekt kommenterar Bryman (2002, s. 311). Det var något vi fick 
känna på i denna uppsats då vi la många timmar på transkriberingarna av intervjuerna. Ett bra 
upplägg för transkribering är att göra detta i nära anslutning till själva genomförandet. Att vänta 
med att transkribera tills efter alla intervjuer är genomförda kan bidra till en känsla av att stå inför 
en överkomlig uppgift i och med allt material som måste transkriberas (Bryman, 2002, s. 311). Vår 
ambition med transkriberingen var således att transkribera intervjuerna i nära anslutning till själva 
genomförandet. En fördel med att transkribera löpande var att vi blev medvetna om olika teman 
som dök upp under intervjuerna som vi sedan kunde ta upp i senare intervjuer.  

I resultat- och analyskapitlet har vi citerat några av intervjupersonerna. Vi har då tagit på 
bort utfyllnadsord som till exempel ordet “liksom”.  

Analysmetod - tematisk analys 
Uppsatsen använder sig en tematisk analys som analysmetod. Tematisk analys är en metod för att 
identifiera, analysera och rapportera teman/mönster i data (Braun & Clarke, 2006, s. 79). Tematisk 
analys handlar om att gå igenom den insamlade datan för att på så sätt hitta upprepade mönster 
(Braun & Clarke, 2006, s. 86; Attride-Stirling, 2001, s. 387). Dessa mönster ska ha en innebörd som 
återkommer ett flertal gånger i datan. Eftersom uppsatsen har en konstruktionistisk ansats har 
bearbetningen av det insamlade materialet skett abduktivt. Att arbeta abduktivt innebär ett ständigt 
växlande mellan att tänka induktivt och att utveckla teman och koder utifrån själva datan och 
deduktiv där forskaren testar sina koder och teman gentemot data (Lindgren, 2014, s. 67).  

Med hjälp av den tematiska analysen tog vi fram teman ur vår data från de 
genomförda intervjuerna. De teman som identifierats finns på både en semantisk och en latent 
nivå. På den semantiska nivån identifieras teman baserat på det intervjupersonerna har sagt och 
som forskare tittar man inte bortom det som sägs. I den latenta nivån däremot identifieras de 
underliggande idéerna, antaganden och begreppsliggörande av verkligheten. Latenta tematiska 
analyser innebär ett tolkningsarbete och analysen som formas är inte bara beskriven utan den är 
redan teoretiserad (Braun & Clarke, 2006, s. 84).  

Braun och Clarke (2006, s. 86) menar att den tematiska analysen består av sex faser. Den 
första fasen handlar om att bli bekant med sin data. Eftersom intervjuer är en form av verbal data 
måste datan först transkriberas. Nästa del i processen är sedan att läsa den transkriberade datan ett 
flertal gånger. Efter intervjuerna började vi alltså enligt fas ett med att transkribera våra intervjuer. 
I den andra fasen ska initiala koder genereras. I analysens tredje fas ska de identifierade koderna 
sorteras in i potentiella teman. I fas två och tre upptäckte vi att det fanns frågor vi önskade att vi 
ställt under intervjuerna som skulle hjälpt oss i processen att skapa koder och teman. Fas fyra 
handlar om att förfina sina teman. Det kan till exempel rör sig om att vissa teman kan slås ihop 
eller att ett tema behöver brytas ner i flera teman. Efter att vi identifierat potentiella teman arbetade 
vi enligt fas fyra med att förfina våra teman. Detta visade sig något knepigt då det var mycket 
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intressant som intervjupersonerna sagt som vi ville ha med, dock var inte allt relevant för vårt syfte 
och våra frågeställningar vilket innebar att många teman fick strykas. I fas fem definieras och 
namnges teman och i den sjätte och sista fasen handlar om att producera en analys (Braun & Clarke, 
2006, s. 87 - 93). Enligt fas fem definierade vi och namngav teman. Däremot upptäckte vi i fas sex 
när vi skrev analysen att en del namn på våra teman behövde ändras, vilket vi då gjorde.  

Trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och möjlighet att styrka och 
konfirmera 
Inom den kvalitativa forskningen har det länge debatterats kring hur pass relevanta 
kvalitetsbegreppen reliabilitet och validitet är för kvalitativ forskning då aspekter som mätning från 
validitetsbegreppet inte harmonierar med kvalitativa forskningsmetoder. Som ett resultat av detta 
skriver Bryman (2002, s. 258) att två ståndpunkter inom kvalitativ forskning har uppstått. Den ena 
handlar om en assimilering av begreppen för denna typ av forskning och den andra förespråkar 
helt andra kvalitetsbegrepp. Ett av de alternativa kvalitetsbegreppen är trovärdighet som innehåller 
tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och konfirmera. I denna studie 
använder vi dessa kvalitetsbegrepp då de visar hänsyn till att den sociala verklighetens olika 
beskrivningar av sanning (Bryman, 2002, s. 258). 
 
Tillförlitlighet 
Denna aspekt innebär att forskaren under sitt arbete säkerställer att forskningen genomförts enligt 
de regler som ska tillämpas och att resultatet sedan respondentvalideras för att bekräfta att den 
sociala verkligheten som formulerats är riktig (Bryman, 2002, s. 258). 

I denna studie har vi följt de regler som satts upp inför uppsatsskrivandet av Uppsala 
universitet. Trovärdigheten i studien sänks dock av att vi inte genomför respondentvalidering av 
resultaten.  
 
Pålitlighet 
Forskarna ska säkerställa att det skapas en fullständig och noggrann redogörelse för hur studien 
konstruerats och genomförts i dess olika processer. Till detta kan studien granskas av andra, ofta 
kollegor eller ämnesexperter, för att bedöma kvaliteten i texten och de metoder som valts (Bryman, 
2002, s. 260). 

Hur vi har gått tillväga under studien redogörs i delen för genomförande. Vår text 
opponeras men inte av ämnesexperter vilket sänker trovärdigheten. Texten opponeras visserligen 
genomgående under hela kursen av både andra studenter och en handledare samt grundligt under 
ett sista opponeringstillfälle vilket vi menar stärker pålitligheten vad gäller kvalitet i texten och 
metodvalet. 
 
Överförbarhet 
Kvalitativ forskning görs normalt sett genom ett mindre antal men mer djupdykande studier än 
vad kvantitativ forskning gör. Kvalitativ forskning har även ett fokus på kontextbaserade meningar 
eller betydelser av det fenomen som studeras. Överförbarheten handlar här om användbarheten 
hos resultaten och till vilken grad det kan passa till andra miljöer och situationer. Detta är den 
kvalitativa forskningens svar på generaliserbarhet i den kvantitativa forskningen (Bryman, 2002, s. 
261). 
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Då vår studie innehåller intervjuer med professionella från olika verksamheter som 
kommer i kontakt med UVAS menar vi att detta stärker överförbarheten i resultatet då många olika 
perspektiv på ett och samma fenomen har skildrats.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera 
Detta kriterium betyder att forskaren försöker säkerställa att hen har agerat utifrån god tro och inte 
låtit personliga värderingar eller de teoretiska antagandena påverka utförandet eller slutsatserna i 
studien. Detta ska även göras utifrån insikten om att samhällelig forskning inte kan innefatta 
fullständig objektivitet (Bryman, 2002, s. 261). 

Vi har under hela forskningsprocessen agerat i god tro och så långt som möjligt hållit oss 
frånskilda från våra personliga värderingar i vår roll som forskare. Vi är medvetna om att 
uteslutande objektivitet inte är möjligt men menar att dessa inte har påverkat studien. Vi är även 
medvetna om att vår teoretiska referensram innebär att vi inte kan se på studiens resultat utifrån 
flera olika teoretiska infallsvinklar vilket kan medföra att möjligheten att styrka och konfirmera 
minskar.  

Etiska överväganden 
Sohlberg & Sohlberg (2019, s. 276 - 277) redogör för ett antal punkter som är viktiga att tänka på 
för att bedriva god forskningssed. Transparens och noggrannhet är två av dessa punkter som är 
relevanta att nämna i relation till vår uppsats. Transparens handlar både om att det i arbetet inte 
bör finnas någon “dold agenda” samt hur forskningsprocessen bör ser ut. Med noggrannhet och 
transparens i åtanke bör processen vara tydlig och explicit så att läsaren enkelt kan följa med i 
resonemanget genom arbetets alla delar. Detta etiska förhållningssätt som Sohlberg & Sohlberg 
(2019) förespråkar är något vi har haft i bakhuvudet under uppsatsprocessen. Vår ambition är att 
vara tydlig i hur vår forskningsprocess sett ut och utforma uppsatsen noggrant så att det ska gå att 
följa vår tankegång under uppsatsens olika avsnitt.  

En etisk avvägning som gjorts är i relation till val av intervjupersoner. Vi har valt att 
intervjua professionella som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar där vi är ute efter 
deras professionella erfarenheter och upplevelser. I och med att vi intervjuar professionella i sina 
organisatoriska kontexter minskar risken för att vi kommer in på ämnen som exempelvis kan vara 
traumatiska eller jobbiga för personen att tala om. 

För att följa god forskningssed under uppsatsens olika delar och under intervjuerna har vi 
tagit de fyra individskyddskravet utfärdat av Vetenskapsrådet och HSFR; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i beaktning (Vetenskapsrådet & 
HSFR, 2002, s. 6). Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de berörda 
deltagarna, som i denna uppsats var intervjudeltagare om deras uppgift i studien och vad för villkor 
som gäller för deras medverkan (Vetenskapsrådet & HSFR, 2002, s.7). De berörda 
intervjupersonerna kontaktades alla via mejl i vilket ett informationsbrev bifogades (bilaga 1). 
Informationsbrevet utformades i enlighet vad som anges i Vetenskapsrådet och HFSR beskrivning 
av informationskravet (Vetenskapsrådet & HSFR, 2002, s.7).  

Samtyckeskravet går ut på att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma  
över sin medverkan i en studie. Kravet innebär att samtycke måste inhämtas av deltagarna i studien 
(Vetenskapsrådet & HSFR, 2002, s. 9). I samband med att uppsatsens intervjuer  
fick intervjupersonerna skriva på en samtyckesblankett där de fick möjlighet att godkänna sin 
medverkan.  
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Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna i en studie ska ges största möjliga  
konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte  
kan ta del av dem (Vetenskapsrådet & HSFR, 2002, s. 12). I informationsbrevet uppgavs hur de 
inspelade intervjumaterialet skulle hanteras på ett etiskt korrekt sätt, att endast uppsatsförfattare 
och vår handlare skulle ha tillgång till intervjumaterialet under arbetets gång. Dessutom att 
en avidentifiering skulle göras och att materialet skulle presenteras på ett sådant sätt så att inte går 
att härleda till dig som intervjuperson eller personer eventuellt omnämnda i de omnämnda 
intervjuerna.  

I nyttjandekravet ställs krav på att de uppgifter som samlats in under studiens gång  
endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet & HSFR, 2002, s. 14). Eftersom 
vi båda uppsatsförfattare har varit medvetna om detta krav på forskning har inte de uppgifter vi 
samlat in till denna studie användas utöver studien. 

Metodöverväganden 
En fördel med att vårt intervjumaterial består av nio intervjuer med professionella från flera olika 
verksamheter är att vi fått en bredd på vårt material. En av nackdelarna däremot med att använda 
semistrukturerade intervjuer och en strukturerad intervjuguide är för att den kan låsa interaktionen 
under intervjuerna (Nilsson, 2014, s. 151). Detta var något vi kände av under vår första intervju, 
innan vi blivit bekväma och mer vana vid att hålla intervjuer. Redan under vår andra och tredje 
intervju utnyttjade vi flexibiliteten i semistrukturerade intervjuer och frångick intervjuguiden när 
det passade.  

Ruth (1991, s. 278) och Padgett (2017, s. 213) poängterar att i den kvalitativa forskningen 
ingår ofta ett dynamiskt element som innebär att kunskap skapas av forskaren och intervjupersonen 
gemensamt. Detta går att förstå på samma sätt utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, att 
intervjupersonen och intervjuaren skapar kunskap genom sin interaktion. Faktorer som bland att 
vår ålder, vårt kön och att vi är studenter är sådant som kan ha haft inverkan på intervjuerna och 
intervjupersonerna. Sedermera kan även våra reaktioner, sättet vi utformat intervjuguiden och hur 
vi utför intervjun ha påverkat hur intervjupersonen sedan svarar eller förhöll sig till svaren. 

I relation till valet av analysmetod innebär en tematisk analys en noggrann genomgång av 
det transkriberade materialet. Nackdelen med att gå igenom materialet flera gånger och att hitta 
teman i flera olika steg som tematisk analys förespråkar är att det är tidsödande (Braun & Clarke, 
2006, s 87 - 93). Å andra sidan märkte vi i samband med analysen att det innebar att vi kunde vårt 
intervjumaterial väl vilket gynnade oss när vi skrev analyskapitlet.  

6. RESULTAT OCH ANALYS 
I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Kapitlets struktur följer uppsatsens 
frågeställningar. Det första avsnittet handlar om huruvida unga som varken arbetar eller studerar 
ska ses som ett socialt problem och behandlar diagnostiska och motiverande ramar. Nästa avsnitt 
berör de professionellas resonemang kring vilka riskfaktorer som de anser föreligga för att en ung 
ska bli utan varken arbeta eller studier. Avsnittet handlar om hur diagnostiska ramar konstrueras. 
Det sista avsnittet behandlar vilka framgångsfaktorer och vad som behöver utvecklas för framtiden 
i arbetet med gruppen och berör främst prognostiska ramar, men även motiverande ramar.  



Berentsen & Rolf  

23 (48) 

Professionellas uppfattningar om unga som varken arbetar 
eller studerar i relation till sociala problem 
I detta avsnitt redogörs för hur intervjupersonerna konstruerar unga som varken arbetar eller 
studerar i relation till sociala problem. Detta analyseras med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk. 
Avsnittet fokuserar på Losekes (2010) diagnostiska och motiverande ramar. Diagnostiska ramar 
konstruerar problemets mening och svarar på vilket typ av problem det är och vad som orsakar det 
(Loseke, 2010, s. 59). Motiverande ramar syftar på ramar som konstruerar varför problemet är 
angeläget att bry sig om (Loseke, 2010, s. 76). Ur empirin har två teman identifierats där det första 
handlar om hur de professionella i intervjuerna konstruerar gruppen som ett socialt problem som 
behandlas under rubriken Konstruktionen av ett socialt problem, eller? Det andra temat handlar om hur 
komplexiteten i gruppens problematik försvårar enkla ramkonstruktioner och processen av 
anspråksformulerande. Detta behandlas under rubriken Avsaknaden av en publik. 

Konstruktionen av ett socialt problem, eller? 
Under intervjuerna ställde vi frågan om intervjupersonerna ansåg att unga som varken arbetar eller 
studerar skulle betraktas som ett socialt problem. Majoriteten av de professionella uttryckte tydligt 
genom både ord och gester att de tyckte att frågan var besvärlig. Majoriteten svarade också att unga 
som varken arbetar eller studerar inte är ett socialt problem.  

 
“Det låter så hemskt när man säger så. Jag kan inte riktigt svara på det, det känns 
jobbigt att säga att någon är ett socialt problem. Det är snarare så att jag känner att det 
är sorgligt att det är många unga som hamnar utanför, för det blir inte bra. Det blir 
verkligen inte bra. Jag önskar väl en mycket bättre framtid för den generationen, för 
den gruppen som växer upp nu än att känna att man inte har någon tillhörighet. Det 
är förfärligt sorgligt.”- INT: 9, Finsam Unga Vuxna  

 
Den professionella uttrycker att det inte är bra att många unga hamnar utanför och att hen önskar 
en bättre framtid för de unga, vilket innebär att hen dels uttrycker oro, dels uttrycker att en 
förändring bör ske. Dessa två punkter utgör i sin tur beståndsdelar av vad Loseke (2010) menar 
utgöra definitionen av ett socialt problem. Den första beståndsdelen som Loseke (2010, s. 6–7) 
lyfter är att sociala problem syftar på förhållanden som är bedömda att åstadkomma lidande. Den 
professionelle använder ord som “sorgligt” och säger att “många unga som hamnar utanför och 
det blir inte bra” vilket indikerar att vara ung utan varken arbeta eller studier skapar lidande för 
individen. Intervjupersonen talar om “många unga” i samstämmighet med Loseke (2010, s. 6–7) 
som menar att definitionen av ett socialt problem innefattar förhållanden som drabbar en större 
mängd människor. Intervjupersonen säger även att hen “önskar en bättre framtid för generationen” 
vilket pekar på att intervjupersonen önskar att någon typ av förändring ska ske. Detta går i linje 
med den tredje beståndsdelen av definitionen som Loseke (2010, s. 6–7) menar innebär att ett 
förhållande måste ses som något som borde och kan förändras av människor för att kunna ses som 
ett socialt problem.  

Genom att beskriva gruppen som några som saknar tillhörighet konstrueras de ungas 
problem utifrån något som det sociala arbetet kan hjälpa individen med, nämligen att närma sig 
studier eller ett arbete. Samtidigt innefattar användandet av ordet “tillhörighet” även en motivering 
till varför unga som varken arbetar eller studerar behöver stöd och hjälp. På så vis konstruerar den 
professionelle en motiverande ram som påverkar hur publiken tänker om de som drabbas (Loseke, 
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2010, s. 76–79).  Loseke (2010, s. 63) menar att det finns två strategier att använda sig av i skapandet 
av motiverande ramar och strategin som intervjupersonen använder i detta fall är anspråk som vill 
anspela på människors känslor. Den professionella beskriver ett tillstånd av att sakna tillhörighet 
vilket väcker människors empati. 

En del professionella svarade först att de inte tyckte att unga som varken arbetar eller 
studerar är ett socialt problem för att sedan landa i att det ändå är ett socialt problem. 
 

“Inte socialt problem men jag tänker att det är lätt… ja vilken svår fråga…Framför 
allt så tänker jag att det är enorma kostnader för samhället och lidande för de här unga. 
Som jag pratade om innan, alla de här förlorade åren när man ska sitta och vänta på 
att få insatser, då är det såhär ”men då får du vänta tills om 1,5 år eller om 1 år kan vi 
hjälpa dig”. Ett år i en ung människas liv är ju en jättelång tid… Så jag skulle nog säga 
att det är ett jättestort socialt problem som vi har. Det här är ju unga människor som 
kan och vill bidra till samhället men inte får chans att göra det.” - INT: 4, Riksförbundet 
Attention.  

 
Den professionelle säger att unga som varken arbetar eller studerar innebär stora samhällskostnader 
och menar i likhet med förra intervjupersonen att vara en ung vuxen som varken arbetar eller 
studerar medför lidande. En annan professionell uttryckte sig på följande vis kring UVAS som ett 
socialt problem.  
 

“Inte som ett socialt problem men ett samhällsproblem tänker jag. Det här är vår 
framtid och det är en jätteviktig målgrupp som har… som man verkligen måste 
fånga upp och samverka tillsammans för att stötta. Det är jättejätteviktigt.” - INT:6, 
Finsam Unga vuxna  

 
I det här citatet identifierar den professionelle ett problem, men ett problem som personen inte vill 
kalla för ett socialt problem utan hen hänvisar i stället till unga som varken arbetar eller studerar 
som ett samhällsproblem. Det var fler intervjupersoner som höll med i detta resonemang om att 
unga som varken arbetar eller studerar inte är ett socialt problem utan att det snarare rör sig om 
andra typer av strukturella problem. Loseke (2010, s. 60) poängterar att det finns olika typer för 
hur diagnostiska ramar kan konstrueras. En form av diagnostiska ramar konstrueras av sociala 
orsaker som beror på sociala strukturer och/eller sociala krafter. Eftersom innebörden av denna 
typ av diagnostisk ram är densamma som samhällsproblem kan det argumenteras för att den 
professionelle talar om ett socialt problem utifrån en strukturell diagnostik ram. Dessutom lägger 
den professionella fram ett argument om varför denna grupp behöver uppmärksammas. Detta 
genom att den professionella säger “Det här är vår framtid” vilket medför att hen gör ett anspråk 
för en motiverande ram. Intervjupersonen använder en strategi som får med sig ett stort antal 
människor eftersom hen talar om vår framtid, som i samhällets framtid. Det innebär att unga som 
varken arbetar eller studerar inte endast blir något bekymmersamt för individen och dess 
närstående utan även för samhället i stort och att alla människor i samhället påverkas av att vi har 
en andel unga som varken arbetar eller studerar. Strategin är baserad på det som Loseke (2010, s. 
77) benämner som humanitära teman som handlar om teman som är fokuserade på att göra världen 
till en bättre plats och hjälpa de som behöver. 

Anledningen till att intervjupersonerna inte vill benämna unga som varken arbetar eller 
studerar som ett socialt problem skulle kunna beror på att unga som varken arbetar eller studerar 
är en svårdefinierad grupp på grund av den mångfacetterade problematiken som finns bland de 
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unga. Den stora variationen av individer som räknas in i gruppen unga som varken arbetar eller 
studerar innebär det att det inte finns någon enkel diagnostisk ram för problemet. Det finns inte 
ett svar för att förstå vad för typ av problem unga som varken arbetar eller studerar är eller vad 
som orsakar det. Den stora variationen av unga i gruppen innebär att det finns flera olika svar 
beroende på vilken subgrupp eller individ inom gruppen det rör sig om. Detta innebär vidare att 
det inte heller finns, enligt Losekes (2010) termer en enkel beskrivning av vem som är offret och 
vad som är offrets problem. Pattison (2022, s. 274) lyfter i sin artikel konstruktioner av migration 
som ett socialt problem och menar i sin studie att det finns ambivalenta åsikter när det kommer till 
synen på offer och förövare. Vissa delar av lokalbefolkningen ser migrationen och migranterna 
som förövare medan andra ser de som offer. Pattisons (2022) studie är ett exempel på att offer och 
förövare inte behöver ha en bestämd definition för att något ska benämnas som ett socialt 
problem.  

Loseke (2010, s. 61) framhäver att det anspråk som brukar vara mest effektiva är de som 
erbjuder en enkel diagnostik ram, men för unga som varken arbetar eller studerar finns det inte 
några sådana enkla anspråk. Vidare indikerar detta på att det inte finns något som Loseke (2010, s. 
69) kallar för “social problem ownership” för unga som varken arbetar eller studerar vilket innebär 
att det inte finns någon dominerade diagnostisk ram som “tas för given” för gruppen. 

 

Avsaknaden av en publik 
Att unga som varken arbetar eller studerar saknar en dominerande diagnostisk ram hänger också 
ihop med att problemet saknar en viktig grundkomponent som är nödvändig i konstruktionen av 
ett socialt problem. Denna komponent handlar om vikten av en publik. I Losekes mening (2010, 
s. 27) är publiken essentiell eftersom sociala problem skapas endast när publiken bedömer anspråk 
som viktiga och trovärdiga. I konstruktionen av ett socialt problem måste publiken bli övertygade 
om att ett förhållande existerar, att det är utbrett, att det är bekymmersamt och att det är något 
som kan och bör förändras (Loseke, 2010, s. 25–26). Om publiken inte känner till problemet eller 
målgruppen finns det ingen publik som kan bedöma problemet i fråga. Anledningen till att publiken 
inte känner till unga som varken arbetar eller studerar kan just ha med användande av begreppet 
unga som varken arbetar eller studerar att göra.  
 

“Ja, jag använder den ganska mycket i projektet just i olika nätverk, då pratar man 
mycket om UVAS men inte när vi jobbar med dem.” - INT:6, Finsam Unga Vuxna  
 
“Det är för att jag inte tror att man vet vad UVAS är utan då skriver vi ut det ” du 
som är ung varken arbetat eller studerat under en längre tid” jag tror inte att de 
definierar sig som UVAS själva.” - INT:4, Riksförbundet Attention  

 
Detta tyder på att begreppet unga som varken arbetar eller studerar och dess förkortning UVAS 
inte har en särskilt stor spridning i samhället. Unnithan (1994) har i sin studie undersökt huruvida 
barnamord i USA anses vara ett socialt problem och resultatet av studien visade att barnamord inte 
anses som ett sådant. Unnithan (1994, s.71) menar att detta kan bero på att barnamord ofta klumpas 
ihop med kategorin “barn som far illa”, vilket innebär att barnamord inte framställs som ett eget 
problem. Denna typ av kategoriseringsprocess och definitionsfråga skulle även kunna vara en av 
orsakerna till svårigheterna i att benämna unga som varken arbetar eller studerar som ett socialt 
problem. Ett begrepp som ligger i nära anslutning till unga som varken arbetar eller studerar är 
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unga arbetslösa vilket var ett begrepp som åtskilliga intervjupersoner nämnde under intervjuerna. 
Till skillnad från unga som varken arbetar eller studerar är unga arbetslösa en grupp som är 
etablerad i samhället. Det faktum att unga arbetslösa redan existerar som en etablerad kategori och 
att de delvis går in i UVAS-begreppet försvårar processen att definiera unga som varken arbetar 
eller studerar som en egen kategori.  

Det var flera av de professionella som uttryckte frustration över att deras verksamhet inte 
blev sedda, varken av publiken eller av andra aktörer inom det sociala arbetet.  
 

“Eller bjuda in till SIP:ar, det hade varit väldigt framgångsrikt, så man blir ofta 
bortglömd och får verkligen skrika för att veta att vi finns och vi har ganska mycket 
att bidra med för den här målgruppen.” - INT:5, KAA  

 
Detta talar även för att verksamheter inom det sociala arbetet inte är medvetna om att det finns 
verksamheter som arbetar specifikt med denna målgrupp. Det innebär vidare att även det sociala 
arbetets praktik skulle gynnas av att unga som varken arbetar eller studerar lyckades nå ut till en 
större publik. 

Riskfaktorer för unga som varken arbetar eller studerar 
Detta avsnitt av resultatet kommer redogöra för vilka riskfaktorer professionella uppfattar och 
identifierar som avgörande riskfaktorer för att en ung individ ska hamna i UVAS. Avsnittet delas 
upp i fyra olika underrubriker som var och en representerar ett tema till de riskfaktorer som 
identifierats, vilka är: Den fyrkantiga skolan, Hemförhållanden och närståendestöd, Psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättningar och Den tuffa arbetsmarknaden. Även detta avsnitt fokuserar på konstruktion av 
diagnostiska ramar för problemet (Loseke, 2010, s. 59). 

Den fyrkantiga skolan 
Samtliga av de professionella har framställt skolan som den absolut mest avgörande faktorn för att 
unga idag riskerar att hamna i en situation där de inte arbetar eller studerar. Närmare lyfts 
ofullständiga gymnasiebetyg, avhopp från skolan och låga betyg som aspekter vilka bidrar till att 
etableringsprocessen in i “vuxenlivet” blir tuffare. De professionella konstruerar det nuvarande 
skolsystemet som fyrkantigt och ett system som inte kan tillgodose varje individs individuella behov 
vilket ofta ledde till en “misslyckad” skolgång.  
 

“Det går inte ens att jobba om du inte har en gymnasieexamen, det är skitsamma om 
den har relevans för uppdraget. Det kanske är ett problem i sig, jag vet inte men jag 
funderar kring det. Utbildningskraven ökar så mycket och många kanske behöver lära 
sig på andra sätt.” - INT:2, KAA  
 

Citatet ovan är ett exempel på hur en av de professionella skildrar sin bild av förutsättningarna för 
en individ som saknar gymnasieexamen. Gymnasieexamen framställs här som ett nödvändigt 
certifikat vilket gör det möjligt att ta steget ut i arbetslivet. Vidare menar den professionelle att 
utbildningskraven har ökat både i skolan och på arbetsmarknaden vilket gör en “misslyckad” 
skolgång till en stor riskfaktor för att hamna i UVAS. 
 

“Skolan är ju någonstans grunden för den här målgruppen [...] så har skolan inte 
lyckats fånga upp, göra tillräckliga anpassningar, hittat en annan utbildningsform. Det 
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kan vara ett introduktionsprogram eller yrkesutbildning eller praktik och fixar man 
inte att göra det tillräckligt anpassat, då kommer det inte att funka. Och det brukar 
vara det som gör att flest hoppar av, det är för svårt, det är för höga krav, man får inte 
tillräckligt med hjälp och stöd.” - INT:5, KAA 

 
Det ovanstående citatet visar hur skolan utgör grunden för unga och fallgroparna som kan uppstå 
när skolan inte lyckas fånga upp elever som behöver stöd och en anpassad skolgång för att möta 
elevernas behov.  

I likhet med mycket av den tidigare forskningen identifierar de professionella en icke 
anpassad skolgång och låga utbildningsresultat som riskfaktorer för att bli utan arbete eller studier 
då dessa individer inte anses vara kvalificerade för arbete eller vidare studier (Sadler et al., 2015, s. 
509). Sadler et al. (2015, 509) identifierar även, tillsammans med Henderson et al. (2017, s. 138), 
Thompson (2011, s.789) och Yates et al. (2011, s. 15), att låg socioekonomisk status i vissa fall vara 
kopplat med låga skolresultat då fattigare bostadsområden kan sakna bra skolor med tillräckliga 
resurser vilket kan försvåra skolgången.  

I citaten ovan konstrueras den diagnostiska ramen som en social struktur och därmed ett 
strukturellt problem där skolan beskylls ha ett allt för stramt system som inte är anpassat efter varje 
elevs behov (Jfr Loseke, 2010, s. 60). Att inte klara av skolan konstrueras av intervjupersonerna 
som en av de främsta anledningarna till att få UVAS-status och tolkas som en av de övergripande 
diagnostiska ramarna för problemet. En diagnostisk ram är sällan nog för att de anspråk som förs 
fram om ett problem ska tas emot och motivera en problematisk uppfattning om problemet, därför 
krävs ofta fler diagnostiska ramar (Loseke, 2010, s. 60–61). 

Hemförhållanden och närståendestöd 
Vidare konstrueras även fler diagnostiska ramar, vilka har att göra med de ungas hemförhållanden 
(Jfr Loseke, 2010, s. 60). De professionella lyfter vikten av att ha ett fungerande närståendestöd för 
att minska risken för att hamna i en situation där de varken arbetar eller studerar. Stödet kan vara 
läxhjälp eller övrig hjälp i skolan av familjemedlemmar eller andra närstående. Det kan också handla 
om att närstående hjälper till att ta nödvändiga kontakter för att den unge ska få anpassat stöd i 
skolan eller hjälpa den unge in på arbetsmarknaden genom sina egna nätverk. De professionella 
poängterar att unga med “sämre” hemförhållanden kan behöva ta mer ansvar hemma. Det kan röra 
sig om att behöva ta hand om någon närstående, att den unge har frånvarande eller arbetslösa 
föräldrar, lever i ett otrygga hem eller har närstående som inte längre kan eller orkar stötta dem. 
Familjeförhållandena kan se väldigt olika ut men övergripande del av de problematiska 
förhållandena och missgynnande förutsättningarna i hemmet kopplas samman med förutsättningar 
att prestera i skolan och ökar risken för en “misslyckad” skolgång eller avhopp.  
 

“Generellt så är det ju så att kommer man från omständigheter med föräldrar som har 
studerat som har som är väletablerade i samhället och rullar ju saker på det finns ju ett 
stödpaket hemma så att säga. Och var det gäller ett rum… Ja alltså vi har ju ungdomar 
som kanske bor i en tvåa med 5 syskon och en mamma som är halvalkad var ska man 
plugga då? [...]. Det fria skolvalet har ju bidragit till att skapa en väldig segregation i 
hur det ser ut på skolorna så att utan att gå djupare in i det så är det klart att det finns 
massa saker i det som vad man bor och vad man kommer ifrån och så.” - INT:2, KAA 
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Det ovanstående citatet är ett exempel på hur en professionell uppfattar och sedermera formulerar 
gynnande hemförhållande för den unge vilket innefattar förutsättningar som minskar risken för att 
bli en ung vuxen som varken arbetar eller studerar. Vidare formuleras en mindre gynnande miljö 
där faktorer som trångboddhet och missbruk i familjen beskrivs som riskfaktorer. Många av de 
beskrivningarna där hemförhållandena och förutsättningar för stöd av närstående har även 
beskrivits i samband med socioekonomiska förutsättningar och problembilder som är kopplade till 
att bo i utsatta områden med låginkomsttagande eller arbetslösa föräldrar. Återigen återspeglar de 
professionellas uppfattningar och anspråk om riskfaktorer för unga att bli UVAS den tidigare 
forskning som presenterats i uppsatsen. Som tidigare nämnts menar Sadler et al. (2015, s. 509) att 
komma från familjer med lägre socioekonomisk status är en av de centrala riskfaktorerna för en 
ung person att hamna i UVAS. Ett exempel på en aspekt av detta kan vara att en ung person få ett 
ökat ansvar i hemmet vilket i sin tur kan påverka den unges förutsättningar för att klara av skolan. 
 

“Det där hållandet som barn och unga behöver, det upplever jag inte finns längre och 
sedan om du då kommer från en familj där inte utbildning anses särskilt noga, många 
barn får man ju tjata på för att gå till skolan när man säger som förälder att det är 
viktigt och du måste ha din utbildning. Får man inte med sig det hemifrån så blir det 
ju tuffare eller lättare att stanna hemma. Det är samma sak när det gäller arbete. Om 
du kommer från ett hem där dina föräldrar inte arbetar, så vet vi av erfarenhet att det 
är svårare att få ut en sådan deltagare i jobb för att arbete är väldigt abstrakt då. Om 
man har vant sig vid att leva på bidrag, det är svårt att bryta det.” - INT:9, Finsam Unga 
Vuxna  

 

Citatet ovanför är ytterligare ett exempel på hur socioekonomisk status kan fungera som en 
riskfaktor för att bli en ung som varken arbetar eller studerar. Detta knyter an till tidigare forskning, 
både Henderson et al. (2017, s. 138) och Forslund och Liljeberg (2021, s. 19) menar att det har visat 
sig att ha föräldrar som är arbetslösa eller bidragstagare kan vara en riskfaktor för att bli utan arbete 
eller studier.  

Sammantaget visar detta på att de olika aspekterna av försvårande hemförhållanden och 
avsaknad av stöd från närstående vidare förklaras som orsaker ofta kopplade till lägre 
socioekonomisk status i hemmen och vissa av problemen som återfinns i socioekonomiskt utsatta 
områden vilket konstrueras som ytterligare en strukturell diagnostisk ram i ledet till att förklara 
varför UVAS är ett problem (Jfr Loseke, 2010, s. 60–61). 

Nedanstående citat belyser en dimension av hemförhållanden som endast två av de 
professionella har berört vilket kretsar kring för lite krav hemifrån.  
  

“Alltså föräldrar som verkligen arbetar, man bor i en villa på kanske landsbygden, men 
har en bra ekonomi, man har en bra social sammanhållning och så vidare och att man 
nästan är lite mer överbeskyddande mot det här barnet, man gör saker åt dem, man 
låter barnet vara hemma i den här villan medan man själv är och jobbar och de har det 
ganska trevligt [...] alltså jag tänker ju att vi alla behöver lite krav på oss på lagom nivå. 
Och om man nästan har gett upp och låter de här personen bo där hemma och ha de 
väldigt bra, det gör ju också att, att viljan till att själv vilja förändra sin situation blir 
inte så stark. Och åren går och man har det ganska mysigt där hemma. De har vi ju 
märkt att de är ganska vanliga hos oss som kanske inte är så vanliga om man pratar 
om gruppen generellt så. “- INT:1, Verksamheten Hikikomri  
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Intervjupersonerna konstruerar dessa hemförhållanden som “för bra” till skillnad från de övriga 
intervjupersonerna. En bekväm hemsituation med för lite kravställning riskerar att passivisera den 
unge om det inte finns en egen motivation till att ta sig ur föräldrahemmet. Denna riskfaktor har 
inte identifierats av studierna i den tidigare forskningen utan belyses i denna uppsats som ett fynd.  

Likt de tidigare ramarna kan denna dimension av hemförhållanden och närståendestöd som 
riskfaktor förstås som ytterligare en diagnostisk ram (Jfr Loseke, 2010, s. 60–61). 

Psykisk ohälsa och funktionsvariationer 
Ännu en diagnostisk ram som konstrueras till problemet med unga som varken arbetar eller 
studerar är faktorer som psykisk ohälsa som menas försvåra skolgången för många eftersom de 
inte får rätt stöd och anpassningar. De allra flesta av intervjupersonerna beskriver hur de unga de 
möter i sitt arbete ofta besitter någon slags form av psykisk ohälsa. Det kan handla om generell 
ångest, social fobi eller depressioner vilka alla bidrar till att försvåra de olika övergångarna, 
etableringsprocesser och framför allt skolgången för unga. Andra tar även upp mer kliniska faktorer 
som neuropsykiatriska diagnoser eller kognitiva nedsättningar som beskrivs som försvårande 
faktorer för att framgångsrikt klara sig igenom det normativa samhällslivets olika steg.  

 
“Den psykiska ohälsan också, psykisk ohälsa är så brett man kan ju prata om så många 
delar, ångest och depression. Men jag skulle nog säga att alla mina som jag jobbar med 
har någon typ av psykisk ohälsa. Så att det är roten i mycket.” - INT:5, KAA 
 
“Jag tror väldigt mycket att måendet och diagnoser spelar stor roll för att samhället 
inte riktigt är anpassat efter det. Man ska klara sig väldigt mycket själv och man 
behöver vara driven själv för att klara sig, det är så samhället är uppbyggt. Och har 
man inte den förmågan utifrån olika anledningar så blir det väldigt svårt för många.” - 
INT:6, Finsam Unga Vuxna 
 

Dessa citat är exempel på hur intervjupersonerna konstruerar olika former av psykisk ohälsa och 
medicinska diagnoser som riskfaktorer för att hamna i en situation av att varken arbeta eller studera. 
Dessa riskfaktorer som de professionella beskriver återfinns även i tidigare studier om vilka 
riskfaktorer som kan påverka att en ung hamnar i UVAS. Rodwell et al. (2017, s. 866), Henderson 
et al. (2017, s. 138) och Sadler et al. (2015, s. 510) har i sina studier identifierat samband mellan 
olika former av psykisk ohälsa och inträde i UVAS. Sadler et al. (2015, s. 510) specificerar även i 
sin studie att den psykiska ohälsan ökar risken för att misslyckas i skolan. Forslund och Liljeberg 
(2017, s. 12–13), vars rapport är skriven i en svensk kontext, tar även upp former av 
funktionsvariationer som en riskfaktor, till skillnad från de internationella studierna. 

De diagnostiska ramarna, olika former av psykisk ohälsa och funktionsvariationer, kan först 
förstås som individuella orsaker samtidigt som de kan förstås som strukturella då de professionella 
framställer samhället som icke anpassat efter individers förutsättningar, egenskaper och behov.  

Den tuffa arbetsmarknaden 
Den sista framstående riskfaktorn som framkommer av empirin är arbetsmarknaden och dess 
tuffa krav på arbetssökande. De professionella beskriver hur arbetsmarknaden har förändrats 
över tid och att de enkla jobben i Sverige har försvunnit vilket resulterat i ökade ingångskrav.  
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“Sedan har ju vi i Sverige rationaliserat bort de här enkla jobben [...] Arbetsmarknadens 
basala krav är ganska höga, i alla fall för de som inte mår riktigt bra eller aldrig varit 
inne i ett arbete. Så att de här jobben som vem som helst kan göra finns ju inte längre 
i Sverige, som fanns förr och som fanns i andra delar av världen. Till exempel att man 
packar ner mat i en mataffär i kassen, så när du kommer som kund så är påsen packad 
redan, det är ju ingen som vill betala för en sådan tjänst i Sverige plus att vi har hög 
ingångslöner vilket också är ett problem. Arbetsgivaren vill inte betala mycket för 
någon som inte har något att bidra med. “- INT:9, Finsam Unga Vuxna  

 
“Jag tror på att mycket, alltså mycket handlar om att ha kontakter och att det ska vara 
lite låga trösklar att komma in på en arbetsmarknad till exempel, med instegsjobb och 
sådär. Men många av de här jobben ställer ju egentligen lika höga krav som på vilket 
jobb som helst. Jag vet inte om ni har läst kontaktannonserna på Mcdonald’s eller så, 
man ska ha en hög social förmåga, vara stresstålig, du ska vara öppen för nya idéer, 
tänka innovativt, kunna tänka dig att arbeta på obekväma tider.”  - INT:3, Ung Intro 

 
Ovan presenteras citat där de intervjuade beskriver problematiken med arbetsmarknaden. De höga 
kraven på kompetens utgör stora hinder för unga utan tidigare arbetslivserfarenhet. Sättet som 
dagens jobbannonser är skrivna på och vem det är som efterfrågas till olika jobb konstrueras som 
ett ytterligare problem då dessa sägs innefatta en mängd krav på individen. Dessa beskrivningar 
menar många av intervjupersonerna inte stämmer överens med hur de unga ser sig själva vilket kan 
resultera i att de inte söker jobben och förblir arbetslösa. 

Resultaten av den tidigare forskningen gällande riskfaktorer som kan resultera i att en ung 
individ hamnar i gruppen unga som varken arbetar eller studerar förstås igen som samstämmiga 
med empirin. Bäckman och Nilsson (2016, s. 138) samt Forslund & Liljeberg (2021, s.10) 
identifierar en förändrad arbetsmarknad som går från tillverkning till service tillsammans med en 
nedåtgående efterfrågan på lägre kvalificerad arbetskraft är en riskfaktor för UVAS. Som tidigare 
nämnt poängterar även Sadler et al. (2015, s. 509) att en arbetsmarknad som ställer högre krav på 
arbetssökandes utbildningsnivå kan ses som en riskfaktor då dessa unga ofta har svaga skolresultat 
eller inga alls. 

I och med konstruerandet av riskfaktorer och formulerandet av vad för typ av problem det 
är konstrueras även det sociala problemets förövare. I det här avsnittet påvisas att många av 
intervjupersonerna menade att orsakerna till att unga blir utan varken arbete eller studier har med 
strukturella hinder att göra. Loseke (2010, s. 84) menar att strukturella förövare inte har samma typ 
av genomslagskraft bland publiken som när det är individer som är förövare. Det innebär att 
anspråken gällande förövarna för unga som varken arbetar eller studerar som sociala problemet 
inte blir lika starka. 

Framgångsfaktorer i arbetet och lösningar för framtiden  
I detta avsnitt presenteras en redogörelse för vilka framgångsfaktorer de professionella uppfattar 
och vilka lösningar de ser i relation till de riskfaktorer som tidigare redogjorts för samt i relation 
till uppsatsen teoretiska ramverk. Ur empirin har två teman identifierats. Det första avsnittet 
berör framgångsfaktorer som de professionella ser i arbetet med unga som varken arbetar eller 
studerar och presenteras under rubriken Framgångsfaktorer i det egna arbetet med unga som varken 
arbetar eller studerar. Det andra avsnittet handlar om vad de professionella uttryckt för lösningar för 
framtiden för det sociala problemet. Avsnittet har delats in i tre underrubriker; Anpassningar i 
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skolan och Anpassningar på arbetsmarknaden och Behovet och resurser och intresse. Detta avsnitt kommer 
främst analyseras utifrån Losekes (2010) prognostiska ramar och motiverande ramar. 

Framgångsfaktorer i det dagliga arbetet 
I arbetet med unga som varken arbetar eller studera identifierar de professionella en rad olika 
element som fungerar som framgångsfaktorer i det dagliga arbetet med de unga. Det skulle därför 
kunna argumenteras för att de professionella även konstruerar prognostiska ramar i sitt eget arbete 
med unga som varken arbetar eller studerar (Jfr Loseke, 2010, s. 98). Majoriteten av 
intervjupersonerna lyfte fram bemötande som den absolut centrala framgångsfaktorn i arbetet med 
målgruppen. 
 

“Det viktigaste är bemötande tycker jag och att det är väl det vi också jobbar allra mest 
med. Jag tänker att det ska vara väldigt snällt att komma till oss, så att det ska kännas 
tryggt. Personerna ska känna tillit till oss som jobbar där och miljön vi befinner oss i 
[...].” - INT:8, Verksamheten Hikikomori  
 

Utöver att belysa vikten av bemötande poängterar intervjupersonen att miljön också är en viktig 
faktor i mötet med sina deltagare. Detta resonemang återfinns i resultat från tidigare forskning i 
vilket det framhålls att det är viktigt att unga möts av en icke-dömande och av en omsorgsfull miljö 
(Jonsson & Goicolea, 2020, s. 4; Wong, 2012, s. 425–426).  

I bemötandet talar de professionella om flera olika egenskaper och färdigheter som 
gynnsamt för den professionella att ha i mötet med de unga.  
 

“Jag tycker att det är viktigt att man är flexibel och relationsskapande och att man 
förstår svårigheterna hos personen men också möjligheterna [...], det tycker jag och 
tänker är det viktigaste.” - INT:4, Riksförbundet Attention  
 
“Att inge hopp är jätteviktigt. Att visa att det går.” - INT:9, Finsam Unga Vuxna  
 

I det första citatet påpekar den professionelle att det är viktigt som professionell att förstå 
svårigheterna hos den unga, men också att se möjligheterna. Intervjupersonen lyfter också 
flexibilitet som en viktig komponent vilket går i linje med tidigare forskning gällande 
framgångsfaktorer i arbetet med målgruppen (MUCF, 2019, s. 23; Ayoub et al., 2021, s. 6–9; 
Jonsson & Goicolea, 2020, s. 4). Även i det andra citatet talar den professionelle om att lägga fokus 
framåt och att inge hopp. Detta harmonierar med tidigare forskning som visar att relationsbygge, 
ett flexibelt arbetssätt, att fokusera framåt och att införliva hopp är framgångsfaktorer i arbete med 
unga som varken arbetar eller studerar (Ayoub et al., 2021, s. 6–9). 

En stor del av de professionella talade i termer av hållbarhet och att låta de ungas egna 
röster bli hörda.  
 

“Då brukar det hålla lite bättre över tid än när vuxna bestämmer saker åt en. Så därför 
är det också spännande när man jobbar med det som är lite delikat. De som måste 
komma på möten, de som måste komma på saker… Vad händer med den egna 
motivationen då. Det som bär sedan när vi checkar ut och det är dit man vill att vi ska 
komma, man vill att det ska bli hållbart” - INT:2, KAA 
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I citatet ovanför betonar den professionelle hur det inte blir bra när vuxna bestämmer saker “över 
huvudet” på de unga för att det medför att den egna motivationen sinar och gör inte de unga 
självständiga. För att arbetet med unga som varken arbetar eller studerar ska bli hållbart behöver 
de professionella enligt denna intervjupersons mening lyssna och involvera de unga. Att arbeta med 
att stärka de ungas självförtroende och självsäkerhet för att på så vis bygga upp egna resurser är 
förenligt med vad tidigare forskning visar som ett framgångsrikt arbetssätt (Johnsson & Goicolea, 
2020, s. 5; MUCF, 2019, s. 24).  

I arbetet med unga som varken arbetar ellet studerar betonar alla professionella vikten av 
att utforma stödet efter individen.  
 

“Och det är där någonstans vi börjar, okej vad kan vi göra för den här personen och 
det gör vi då tillsammans med den så och då blir ju det, arbete med individ ett blir ju 
väldigt olika till individ två, för de är olika människor. Det är väl det som är ganska 
kul när man jobbar med människor att det går inte att tänka det hela som en maskin, 
man försöker, man börjar med kartläggning och sedan är det beslut, sen jobbar vi in 
rutinerna och sedan med den sociala isoleringen, men någon kanske inte vill jobba 
med sina rutiner [...] “- INT:1, Verksamheten Hikikomori  

 
I citatet talar intervjupersonen om att arbetet ser olika ut med olika individer för att de är 
människor. Vidare talar den professionelle om att “det inte går att tänka det hela som en maskin” 
vilket också förespråkar ett individanpassat arbetssätt. Detta lyfts även fram i tidigare forskning 
som en framgångsfaktor av Ayoub et al. (2021, s. 6–9) och Jonsson & Goicolea (2020, s. 4) som 
menar att arbete med gruppen bör så långt som möjligt kunna skräddarsys för de ungas olika behov. 

Anpassningar i skolan 
I det tidigare avsnittet gällande riskfaktorer framkommer att skolan och att en lyckad skolgång är 
centrala för unga individer i dagens samhälle och hur det kan påverka deras framtida möjligheter 
för arbete eller vidare studier. De professionella konstruerar på så sätt diagnostiska ramar för UVAS 
som ett socialt problem och menar att skolan och arbetsmarknaden är de väsentliga riskfaktorerna 
som bidrar till att UVAS kan ses som ett socialt problem. Utöver dessa riskfaktorer belyser de 
professionella även psykisk ohälsa, olika funktionsvariationer och missgynnande hemförhållanden 
som bidragande till skolmisslyckande och en misslyckad etablering på arbetsmarknaden. Dessa 
diagnostiska ramar motiverar även konstruerandet av prognostiska ramar eftersom en 
orsaksdefinition föranleder en speciell lösning.  

I citaten nedan exemplifieras hur de professionella konstruerar prognostiska ramar för unga 
som varken arbetar eller studerar, särskilt i hänsyn den centrala riskfaktorn som skolan formuleras 
till att vara. 
  

”Jag tänker att om man skulle anpassa skolan bättre just för den här gruppen så skulle 
det gynna andra elever också för det är inga UFO-grejer vi pratar om utan det är 
mindre grupper som alla mår bra av, mer tydlighet vilket alla mår bra av, det är ingen 
som far illa av att anpassa efter den här gruppens behov. Sedan tror jag att man måste 
förstå att inkludering, att inkludera en grupp som till exempel de med 
neuropsykiatriska funktionsvariationer i en klass. Det låter ju jättefin men då måste 
man ha jättemånga resurser. Jag tycker egentligen att inkludering skulle mer handla om 
att man plockar ut vissa elever som behöver en annan miljö och fokuserar på ”vad 
behöver ni för annan miljö för att det ska bli bra?”. Det behöver inte vara fel att det 
blir en annan grupp som får de här anpassningarna i stället för att tro att man ska 
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kunna inkludera någon eller de här behoven i en klass där det inte finns tillräckliga 
resurser. Det finns ju en lärare på 30 elever, det kommer ju aldrig gå. Jag tycker man 
behöver fundera lite på det.”  - INT:8, Verksamheten Hikikomori  
  

Här beskrivs skolans nuvarande struktur i skenet av de konstruerade diagnostiska ramarna som en 
riskfaktor vilken kan lösas med en individanpassad skolgång för de som inte klarar av hur 
skolsystemet är uppbyggt idag. Vidare framställs även den prognostiska ramen som gynnande för 
andra elever och att ett separerande på elever med speciella behov inte behöver tolkas som icke-
inkluderande. Detta är ett praktiskt exempel på hur de diagnostiska ramarna motiverar en viss typ 
av prognostisk ram likt vad Ihle (2014, s. 16–20) visar i sin studie där integration erhåller en 
diagnostisk ram som lagt grund för hur problemet ska lösas. 

De prognostiska ramarna målades av de flesta professionella upp i termer av alternativa 
skolformer som påpekade att formerna redan finns tillgängliga idag. Den skolform som de 
professionella uppfattade som mest framgångsrik och ansågs mest gynnsam var folkhögskola. 
Citaten nedan visar hur de professionella konstruerade folkhögskolan och andra mer flexibla 
studieformer som prognostiska ramar för problemet med det traditionella skolsystemet (Jfr Loseke, 
2010, s. 98–100). 
  

”Sedan ska ju skolan anpassa, och det finns ju en god tanke och lagar om de här, men 
skolorna har inte de resurserna som krävs för att anpassa det som behövs. Men 
egentligen skulle jag vilja ha en skolform, de 75 % av eleverna som vill ha traditionell 
skolform går där, de andra de har en annan skolform. Hade de fått det en 
folkhögskolesatsning från sjuan och uppåt och hela gymnasiet i stället för att de ska 
kämpa, kämpa, kämpa sig igenom. [...] Men oftast vi har ju flera stycken som kanske 
inte gått i skolan, varken sjuan eller åttan eller nian, så de har varit hemmasittare hela 
vägen. Sedan när det kommer till en folkhögskola så fungerar det för att det är ett helt 
annat sätt att plugga på. Men då får de vänta tills de är 20, så det blir väldigt lång tid 
innan du får tillgång till en annan skolgång [...] du får inte en annan skolform fast du 
skulle behöva det och det är den stora biten.”  - INT:7, Enheten för arbete och integration 
  
”Om vi säger att vi har gymnasium så ska det vara uttömt och gärna ha prövats, om 
det bedöms vara det kan man få dispens för att gå in och läsa på ung VUX och det är 
jättebra för många av våra ungdomar. Därför att då får man plötsligt tillgång till studier 
på ett sätt som man inte förstod fanns tidigare. Det är ju samma kurser som på 
gymnasiet men plötsligt kan man läsa en kurs i taget, man kan läsa den på hel eller 
deltid, man kan läsa den på distans.” - INT:2, KAA 

  
I det första av de ovanstående citaten tydliggör anspråksformuleraren vem som bär ansvaret för 
den senare presenterade prognostiska ramen vilken utgörs av en folkhögskolesatsning från sjunde 
klass och uppåt. De allra flesta professionella har i intervjuerna vittnat om att skolan från förskolan 
och upp till sjätte klass har en struktur som möjliggör för anpassningar. Från sjunde klass däremot 
försvinner de möjligheterna och då är det många elever som får det svårt i skolan. Lösningen blir 
ett nytt sätt att studera på som den professionella i det andra citatet också redogör för. Där lyfter 
den professionelle exempel på anpassningar som kan anses nödvändiga för att de unga som annars 
riskerar att bli UVAS ska gå ut skolan. I det andra citatet tydliggörs hur det traditionella 
skolsystemet konstrueras som fyrkantigt då gymnasiet ska vara uttömt och beprövat för att sedan 
kunna få dispens till andra studieformer. 

Sammantaget är detta ett exempel på hur de professionella som anspråksformulerare följer 
upp sina anspråk om de diagnostiska ramarna för UVAS, och i synnerhet skolproblematiken, med 
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prognostiska ramar innehållande lösningar för de diagnostiska ramarna (Jfr Loseke, 2010, s. 98–
101). 

Anpassningar på arbetsmarknaden 
De professionella konstruerade inte bara prognostiska ramar för de diagnostiska ramarna i skolan 
utan även för arbetsmarknaden. Anspråk formulerades kring arbetsmarknaden i termer av höga 
kompetenskrav och avsaknad av instegsjobb för unga i samhället och framför allt för de som saknar 
gymnasieexamen och en komplett skolgång. De professionella formulerade även anspråk kring 
utformningen av dagens jobbannonser och problematiserade innehållet i dessa i relation till hur de 
uppfattades av de unga (Jfr Loseke, 2010, s. 99). Nedanför presenteras ett citat där problemet kring 
just jobbannonsernas utformning och vad de eftersöker är i fokus. 
  

”Det är inte så här, kom in här så mjukstartar vi dig, så får vi se vad vi tillsammans kan 
komma fram till efter ett halvår. Utan det är liksom, pang. Och du kan kolla på en 
sådan här platsannons på stan där man söker sådana här värvare till exempel [...] men 
kolla på hur en platsannons för det ser ut. [...] det är jättehöga krav. Jag såg en 
jätteintressant platsannons för ett tag sedan faktisk på en restaurang i kommunen där 
man beskrev det som att “du behöver inte vara på något speciellt sätt, du är 
välkommen hit. Du kommer lära dig, vi lär upp dig efter hand. Du behöver inte tänka 
på det, vi tar det i din takt” så där som man nästan häpnar när man såg.” - INT:3, Ung 
Intro  

  
I citatet kan prognostiska ramar urskiljas då avsaknaden av jobbannonser som den professionelle 
målar upp blir lösningen på den tidigare konstruerade diagnostiska ramen om jobbannonserna. 

Ett annat exempel på hur anspråksformulerarna konstruerade prognostiska ramar för att 
lösa problematiken med dagens arbetsmarknad var att tillåta anpassningar. Detta genom att anpassa 
kraven för individer som har vissa behov för att i sin tur kunna utnyttja allas kompetenser så 
effektivt som möjligt. Det gjordes även anspråk på hur deltidsarbete måste ses som mer accepterat 
för att kunna bryta utanförskapet. Citaten nedan är exempel på dessa. 

  
”Även inom arbetslivet, det är inte anpassat heller riktigt. Det skulle behöva anpassat, 
mindre miljöer till exempel. Personer som har jättehög förmåga inom områden kanske 
inte ska behöva vara en person som kan allt, utan kanske få vara den som bara gör det 
där och låta det vara ”bra nog”. Då skulle man nyttja våra kompetenser mycket mer.” 
– INT:8, Verksamheten Hikikomori  

  
”Det är inte för alla att jobba heltid, absolut inte. För vissa är det att jobba en halvdag 
en gång i veckan, varannan vecka och det måste få vara okej också. Om vi nu ska bryta 
det här utanförskapet så måste det finnas mer accepterande kring det.” - INT:5, KAA 
  

Det första citatet av de ovanstående gör anspråk på hur arbetsmarknaden och arbetslivet i dagsläget 
inte är anpassat för alla individer. Den professionelle formulerar även anspråk om att individer som 
exempelvis återfinns i UVAS ibland besitter hög förmåga och kompetens inom vissa områden men 
eftersom de saknar andra eftertraktade förmågor blir de inte accepterade som kvalificerade för 
arbete. Det andra citatet formuleras anspråk gällande en större acceptans kring deltidsarbete där 
stigmat av att inte jobba heltid måste förändras. Detta för att undvika att normen om heltidsarbete 
fungerar som ännu ett hinder för att jobba alls. Detta tolkas som en prognostisk ram i enlighet med 
vad Loseke (2010, s. 98–100) skriver angående anspråksformulerares nödvändiga ansvar om att 



Berentsen & Rolf  

35 (48) 

även presentera lösningar för det problem de konstruerar anspråk om. Intervjupersonernas anspråk 
om att sänka kompetenskraven och anspråk om införandet av mer individanpassade anställningar 
skulle kunna tolkas som prognostiska ramar för avsaknaden av tillgängliga instegsjobb för UVAS. 

Behovet av resurser och intresse 
De professionella lyfter även ett behov av att unga som varken arbetar eller studerar ska bli 
uppmärksammade och få mer resurser som en del av lösningen. En hel del av de professionella 
uttryckte att det är svårt att bli hörda och att verksamheterna inte prioriterades.  
 

“Det finns så mycket jag hade velat göra. Mycket landar i resurser och att någon ska 
tycka att det man gör är viktigt och efterfråga statistik [...] Men det är väldigt lite gehör 
när man försöker göra något. Det är väl som de andra sociala verksamheter tänker jag 
att det är mycket, man prioriteras inte, man ska spara pengar, man ska göra massor.” 
- INT:5, KAA  

 
I citatet konstruerar den professionelle en prognostisk ram genom att ange hur unga som varken 
arbetar eller studerar som socialt problem bör lösas. Anledningen till att de unga inte prioriteras 
har återigen att göra med att det inte finns ett “social problem ownership” och att unga som varken 
arbetar eller studerar som socialt problem inte vunnit det som Loseke (2010, s. 52) kallar för “det 
sociala problemens tävling”. Alla sociala problem får inte uppmärksamhet bland publiken utan 
endast de som vunnit “det sociala problemens tävling” är de problem som uppmärksammas.  

Förutom att belysa att gruppen inte får tillräckligt med uppmärksamhet motiverade de 
professionella varför gruppen bör få stöd och uppmärksamhet hos publiken, som påvisas i citaten 
nedanför.  
 

“För det första behövs det ett politiskt intresse för den här gruppen. Det måste vara 
någon som driver de här frågorna och förstår att man kan spara så otroligt mycket 
pengar i samhället genom att bara identifiera den här målgruppen, att lägga resurser 
på att hitta insatser och att få in dem i sysselsättning oavsett om det är skola eller 
arbete. Det är väl den första att de måste komma uppifrån att man vill ta någon typ av 
kraftsamling.” - INT:5, KAA 
 
“Så att jag tror nog att samhället har fruktansvärt mycket att vinna på om vi lägger 
pengar på att jobba med de här personerna och få dem vidare och så blir de faktiskt 
skattebetalare plus att de faktiskt såklart mår bättre och så klart får ett bättre liv, så 
vinner vi ju otroligt mycket på alla plan.” - INT:1, Verksamheten Hikikomori  

 
I båda citaten lyfter de professionella positiva aspekter av att lägga resurser på målgruppen och 
varför varför problemet är något som både politiker och publiken bör bry sig om. Detta kan ses 
som anspråk av en motiverande ram. Som motiveringsstrategi använder sig de professionella av 
vad Loseke (2010, s. 63) kallar för en motiverande ram som hänvisar till människors logik. Detta 
gör de professionella genom att betona att samhället skulle spara otroligt mycket pengar genom 
ökat intresse för gruppen. Dessutom gör de professionella ett anspråk för en prognostisk ram (jfr 
Loseke, 2010) i och med att de uttrycker lösningar för det sociala problemet. I båda citaten 
framhålls ökade resurser som lösningen. Den första intervjupersonen uppger även vem som bör 
lösa problemet genom att tala om “politiskt intresse” och att “det måste komma uppifrån”. Att 
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benämna vem som ska lösa problemet är en del av konstruerandet av prognostiska ramar (Loseke, 
2010, s. 98).     

I citatet nedanför beskriver den professionella hur unga påverkas av att vara utan varken 
arbete eller studier.  
 

“Om man bortser från det enskilda lidande och den enskilda ekonomin som kommer 
vara katastrofal, du kan ju tänka dig att bli pensionär när man aldrig har arbetat, vad 
ska de leva på människorna. Så är det också en samhällsekonomisk fråga naturligtvis. 
[...] Plus att jag tänker också, för mig, jag älskar mitt jobb. Det finns ingen 
söndagsångest, det är kul på måndagen när jag ska till jobbet. Så tänker jag också att 
det är sorgligt att många missar det där, att ha ett jobb som kan va så himla roligt och 
så utvecklande för en som person. Alltifrån att man kompetensutvecklas till att man 
får arbetskamrater, en tillhörighet.” - INT:9, Finsam Unga Vuxna  

 
Den professionelle gör här en motiverande ram baserat känslor. Den professionelle talar om hur 
hur hen älskar sitt arbete och att det är “sorgligt” att många unga går miste om att få arbetskamrater 
och en tillhörighet som ett arbete kan innebära. På så vis gör den professionelle ett anspråk till 
varför publiken bör bry sig om denna grupp. Anspråket den professionelle gör bygger på ett 
humanitärt tema, som nämnts tidigare i analysen, handlar om teman som hänvisar till det mänskliga 
begäret av att göra världen till en bättre plats och att hjälpa de som upplever smärta och lidande. 
Den professionelle säger inte uttryckligen att arbete är lösningen på problemet, däremot genom att 
hen lyfter en rad nackdelar som är kopplade till att inte ha ett arbete, går det att tolka det som att 
dessa nackdelar skulle försvinna om en ung vuxen fick ett arbete. Till följd av att konstruera arbete 
som lösningen på problemet konstruerar den professionelle en prognostik ram (Jfr Loseke, 2010, 
s. 98). 

7. DISKUSSION 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis en summering av studiens resultat i relation till 
studiens syfte och frågeställningar. Därefter förs en diskussion kring resultatet i ljuset av tidigare 
forskning och därefter en diskussion kring studiens teoretiska ramverk och begrepp samt 
metodval. Avlsutningsvis presenteras en reflektion kring studiens värde för socialt arbete i 
förhållande till de olika fynd som gjorts under studiens gång. 

Summering 
Syftet med uppsatsen är att utifrån en socialkonstruktionistisk ansats förstå hur professionella som 
arbetar med unga som varken arbetar eller studerar definierar gruppens problematik och på så vis 
utöka kunskapen för gruppen i Sverige. Uppsatsen ämnar vidare att öka kunskapen för vilka 
riskfaktorer professionella anser föreligga för att unga blir utan varken arbete eller studier och vilka 
arbetssätt samt utvecklingsbehov som de professionella identifierar.  
 
Uppsatsens frågeställningar är följande: 
 

• På vilket sätt konstruerar professionella unga som varken arbetar eller studerar som ett socialt 
problem? 
 



Berentsen & Rolf  

37 (48) 

• Vilka riskfaktorer anser professionella föreligga för att en ung vuxen kan bli utan varken arbete 
eller studier?   
 

• Vilka faktorer uppfattar professionella som mest framgångsrika i arbetet med unga som varken 
arbetar eller studerar och vilka lösningar ser de på problemet?  
 
Resultat- och analyskapitlets första avsnitt ämnar besvara uppsatsens första frågeställning. I 
intervjuerna framkom att alla intervjupersoner utom en ansåg att unga som varken arbetar eller 
studerar inte är ett socialt problem. Däremot framträdde det i intervjupersonernas beskrivningar 
av de ungas problematik och varför målgruppen bör uppmärksammas att UVAS är ett socialt 
problem i förhållande till Losekes (2010) diagnostiska och motiverande ramar. Resultatet och 
analysen visar dock på att konstruktionen av unga som varken arbetar eller studerar som ett socialt 
problem är invecklat. Detta beror på att problematiken kring unga som varken arbetar eller studerar 
är komplex vilket i sin tur innebär att gruppen inte har en enkel diagnostisk ram. Dessutom saknar 
unga som varken arbetar eller studerar en viktig grundkomponent som behövs i konstruktionen av 
en diagnostiska ramar. I resultatet och analysen identifierades att problemet delvis saknar en publik, 
något som är avgörande för ett förhållande ska få status som socialt problem (Loseke, 2010, s. 27).  

Det andra avsnittet i resultat- och analyskapitlet behandlar den andra frågeställningen. De 
professionella som intervjuades lyfte framför allt skolan och arbetsmarknaden som två betydande 
strukturella riskfaktorer som kan innebära att en ung vuxen blir utan varken arbete eller studier, 
vilka är de framstående diagnostiska ramarna för problemkonstruktionen (Jfr Loseke, 2010, s. 60–
63). Dessutom menade majoriteten av intervjupersonerna att många unga i UVAS-gruppen lider 
av psykisk ohälsa som hindrade de unga i sina liv. Vidare lyfts olika typer av funktionsvariationer 
och missgynnande hemsituationer som riskfaktorer. Dessa riskfaktorer visar även den tidigare 
forskningen som framstående riskfaktorer. I många fall menade de professionella att dessa 
riskfaktorer samspelar med varandra där de kan födas och förstärkas av varandra (Jfr Sadler et al., 
2015, s. 509). Resultatet gällande riskfaktorer visade även att förövarna i unga som varken arbetar 
eller studerar som ett socialt problem konstrueras i anspråksformulerandet som strukturella. I 
Losekes (2010, s. 84) mening har de “strukturella förövarna” inte samma genomslagskraft som när 
det är individer som är förövare vilket innebär att de anspråk som görs om förövarna inte får en 
lika kraftfull effekt som om det hade rört sig om individer som förövare.  

I det tredje avsnittet i resultat- och analyskapitlet behandlas uppsatsens sista frågeställning. 
Av empirin framkommer att de professionella formulerar anspråk om framgångsrika faktorer i 
arbetet vilka överensstämmer med vad den tidigare forskningen bedömt som framgångsrikt. Att 
möta de unga i icke-dömande och omsorgsfulla miljöer med ett flexibelt och hoppingivande 
förhållningssätt anses viktigt i arbetet. Utöver detta lägger de professionella vikt på att de unga får 
höras och vara delaktiga i arbetet för att det så långt som möjligt kunna individanpassa insatsen 
efter de ungas unika behov. Dessa faktorer tolkas vidare som prognostiska ramar för vilka de 
professionella konstruerar i sitt dagliga arbete. De professionella gör även anspråk om olika 
lösningar på strukturell nivå som utgör ytterligare prognostiska ramar. Lösningarna fokuserade 
kring olika former av anpassningar i skolan som exempelvis alternativa skolformer som kan 
individanpassas efter behov. Vad gäller arbetsmarknaden handlade lösningar också om 
anpassningar, exempelvis i anställningar eller sänkta kompetenskrav.  

Vår socialkonstruktionistiska utgångspunkt tillsammans med Losekes teoretisering av 
anspråksformulerande och ramanalys möjliggjorde studiens huvudsakliga fynd: Komplexiteten i 
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problematiken hos UVAS innebär att målgruppen inte har en enkel diagnostisk ram vilket i sin tur 
innebär att UVAS som socialt problem inte har vad Loseke (2010, s. 69) kallar för “social problem 
ownership”. Det betyder alltså att det inte finns någon allmängiltig definition av gruppen vilket 
medför svårigheter för de som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar att få 
uppmärksamhet och resurser.  

Studien i ljuset av tidigare forskning 
Som tidigare nämnts har en kunskapslucka identifierats vad gäller unga som varken arbetar eller 
studerar i en svensk kontext kring professionellas uppfattningar om gruppen UVAS. Däremot 
överensstämmer de professionellas uppfattningar av aspekter kring UVAS med mycket av den 
internationella forskningen. Studiens empiri visar i enlighet med tidigare forskning att det finns 
många olika faktorer som kan resultera i att en ung individ inte arbetar eller studerar (Jfr Sadler et 
al., 2015, s. 509; Henderson et al., 2017, s. 138; Bäckman & Nilsson, 2016, s. 138; Forslund & 
Liljeberg, 2021, s.10–13). Dessa faktorer samverkar ofta och kan ibland förstärka varandra (Jfr 
Sadler et al., 2015, s. 509). Ur empirin konstrueras en aspekt av missgynnande hemförhållanden 
som en riskfaktor vilken inte har identifierats av den tidigare forskningen. Några professionella 
identifierar kravlösa och välbärgade hemförhållanden som en riskfaktor då dessa kan passivisera 
unga individer som saknar egen motivation att lämna föräldrahemmen. 

Samstämmigheten återfinns även mellan empirin och den tidigare forskningen gällande 
framgångsfaktorer i arbetet (Jfr Jonsson & Goicolea, 2020, s. 4–5; MUCF, 2019, s. 23; Ayoub et 
al., 2021, s. 6–9). De olika prognostiska ramar av strukturell karaktär vilka i empirin är de olika 
anpassningar och förändringar som bör ske i skolan, arbetsmarknaden och slutligen i samhället 
harmoniserar med hur den tidigare forskningen presenterat anspråksformulerares skapandet av 
sociala problem och ramarna för problemet (Jfr Ntonis & Hopkins, 2018, s. 671–678; Unnithan, 
1994, s. 71–75).  

Sammanfattningsvis bidrar studien att fylla ett forskningsgap som tidigare identifierats där 
vi kan se tydliga tecken på att den internationella forskningens resultat är applicerbara i en svensk 
kontext men även att den svenska kontexten reser en ny aspekt av hemförhållanden som en 
riskfaktor. Avsaknaden av tidigare svensk forskning skulle kunna ses som en brist i uppsatsen men 
den upptäckta samvariansen mellan empiri och tidigare forskning menar vi täcker upp för sådana 
brister. Med tanke på den knapphet av svensk forskning avseende UVAS vill vi slutligen poängtera 
vikten av att fortsätta bedriva forskning i ämnet. 

Teoridiskussion  
Att utgå från Losekes (2010) teori var lämplig för vårt syfte och våra frågeställningar eftersom vi i 
uppsatsen var ute efter att förstå hur professionella konstruerar olika aspekter av unga som varken 
arbetar eller studerar. Losekes (2010) teoretisering av anspråksformulerande upplevde vi som lätt 
att uppfatta och använda då teorin är väldigt tydligt strukturerad. Likaså var Losekes (2010) 
teoretisering om konstruktionen av ramar för ett socialt problem användbar eftersom ramarna var 
applicerbara i relation till våra frågeställningar. Något vi reflekterat över i analysarbetet är att vi i 
användandet av teorin redan positionerat oss i frågan om UVAS är ett socialt problem. Många av 
de professionella svarade att UVAS inte var ett problem. Vi kunde dock med hjälp av teorin ändå 
förstå beskrivningarna som de professionella gjorde om de unga som ett socialt problem. Detta 
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kan möjligen av andra tolkas som att vi gjort ett försök till att motbevisa de professionellas 
uppfattningar. Vi menar däremot att teorianvändingen har möjliggjort en förklaring till varför de 
professionella inte beskriver de unga som ett socialt problem och varför vi anser att det kan 
beskrivas som ett sådant.  

Användandet av ett socialkonstruktionistisk perspektiv och en fokusering på sociala 
problem innebar också begränsningar. En begränsning var i relation till vilka delar vi valde att koda, 
tematisera och sedan ha med i resultat och analyskapitlet. Under intervjuerna var det mycket som 
intervjupersonerna berättade som vi tyckte var intressant och värt att ha med i uppsatsen. 
Emellertid var det många citat vi inte kunde ha med för att de inte passade in med vårt val av teori 
eller uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vårt val av teori innebar också att vi inte lyckas belysa den organisatoriska aspekten. 
Eftersom de professionella arbetar i verksamheter innebär detta att arbete sker utifrån en 
organisatorisk inramning som kommer med olika mål och förhållningssätt. Det innebär vidare att 
den professionelle inte fritt kan styra sitt arbete utan måste förhålla sig till organisationen. En sådan 
vinkel på uppsatsen hade med största sannolikhet kunnat leda till en intressant analys och vi hade 
en tanke om att väva in organisatoriska begrepp vilket tyvärr brist på utrymme satte stopp för.  

Metoddiskussion 
 Unga som varken arbetar eller studerar är ett ämne som inte är särskilt beforskat i Sverige, därför 
valde vi intervjuer som metod för att det är en metod som möjliggör en fördjupad förståelse för 
ett fenomen.Vi valde därför att använda oss av en kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade 
intervjuer. Dessutom för att intervju var den enda metoden som möjliggjorde att vi kunde ta del 
av de professionellas tankar och erfarenheter. En risk med att genomföra intervjustudier är att 
intervjuaren kan komma att påverka de svar och beskrivelser som intervjupersonen ger genom att 
till exempel styra samtalet i en viss utsträckning (Padgett, 2017, s. 213). Vi är medvetna om att vi 
påverkat vårt material genom sättet vi utformat intervjuguiden och på det sätt vi ställt frågorna. Vi 
misstänker även att den semistrukturerade karaktär som intervjuerna har haft potentiellt har styrt 
intervjupersonernas olika svar beroende på vilken fråga vi berört innan vi fortsatte till nästa. Dock 
hade vi som intervjuare en passiv roll i intervjuerna där intervjupersonen tilläts att ta mycket plats 
och tid för reflektion i förhållande till våra frågor. Vi upplevde inte heller att de intervjuerna som 
utfördes via Zoom påverkade dynamiken avsevärt till skillnad från den vi höll på plats då samtliga 
intervjupersonerna i vårt tycke uttryckt sina åsikter fritt och upplevdes trygga med videosamtal som 
format. 

Eftersom vi har gjort en kvalitativ studie är det relevant att lyfta hur uppsatsen förhåller sig 
till överförbarheten. Överförbarhet är den kvalitativa forskningens svar på generaliserbarhet i den 
kvantitativa forskningen (Bryman, 2002, s. 261). Även om överförbarheten inte är särskilt hög i 
kvalitativa studier så är det i detta fall en fördel att vi har med intervjupersoner från många olika 
verksamheter eftersom vi då fick in flera olika perspektiv på samma fenomen.  

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Resultatet av studien visar att unga som varken arbetar eller studerar i enlighet med tidigare 
forskning utgörs av en heterogen grupp med en komplex problembild vilket kan vara en förklaring 
till att de professionella som vi har intervjuat sällan vill definiera gruppen som ett socialt problem. 
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Först när de professionella redogör vad för konsekvenserna de ungas avsaknad av 
samhällsdeltagande i form av arbete eller studier framträder gruppen som ett socialt problem i 
relation till de samhällsekonomiska konsekvenserna och det personliga lidandet. Komplexiteten i 
problemdefinitionen betyder ofta flertalet myndighetskontakter för de unga vilket i sin tur lägger 
vikt på fungerande och effektiva samverkansformer för att möta de unga i sina problembilder på 
ett fungerande vis. Detta blir således studiens implikation för socialt arbete som praktikfält följt av 
en uppmaning om att vidare forskning bör fokuseras på folkhögskolan och andra studieformers 
möjlighet att avlasta det traditionella skolsystemet. Detta för att ge unga möjligheten till en mer 
anpassningsbar och behovsfokuserad skolgång vilket kan öka deras möjligheter för att genomföra 
skolan och därmed bli sedda som kvalificerade för ett första arbete och underlätta 
etableringsprocessen till arbetsmarknaden. 
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BILAGA 1  
INFORMATIONSBREV  
EN STUDIE OM UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR  
 
Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 
Socionomprogrammet 
 
Till:  
En förfrågan om deltagande i studie. 
 
Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 
vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 
examensarbetet undersöker vi hur socialarbetare och andra professionella som arbetar med  
unga som varken arbetar eller studerar uppfattar gruppens problemdefinition, riskfaktorer  
och framgångsfaktorer i arbetet med gruppen. Detta gör vi genom att intervjua olika 
professionella 
som arbetar inom verksamheter som arbetar med gruppen unga som varken arbetar eller 
studerar.  
 
Du tillfrågas därför om du vill delta i denna intervjustudie. Intervjuerna kommer att ske 
genom personliga möten, per telefon eller andra digitala verktyg. Intervjun beräknas ta ca 45 
minuter. 
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas,  
samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet  
kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. 
De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de  
inte går att härleda till dig som intervjuperson eller personer eventuellt omnämnda i intervjun 
(avidentifiering/anonymisering vid transkribering). Fullständig sekretess kan dock ej utlovas.  
 
Kontakta oss gärna vis eventuella frågor eller andra funderingar! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Adam Berentsen, Viveka Rolf  
Socionomstudent, Socionomstudent 
 
E-post: Adam.Berentsen.7931@student.uu.se  
E-post: Viveka.Rolf.0497@student.uu.se 
 
 
Handledare:JohanFagerberg  
E-post: johan.fagerberg@soc.uu.se 
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BILAGA 2 
INTERVJUGUIDE  
GUIDE FÖR INTERVJU MED PROFESSIONELLA  
 
Intervjustruktur 
Data om intervjun  
Information som ges innan intervjun sätter igång  
Uppmjukande frågor  
Frågor om unga som varken arbetar eller studerar (problemdefinition, riskfaktorer och 
framgångsfaktorer)  
Avslutande frågor  
 
Data för intervjun 
Datum och tid 
Plats 
Namn på intervjuare 
Namn på intervjuperson  
 
Information som ges innan intervjun sätter igång  

• Kort information om studien. Informera om längden på intervjun, att den beräknas 
hålla på i ungefär 45 minuter.  
 

Uppmjukande frågor 
 

1. Vill du börja med att berätta lite om din arbetsplats och vad du gör i ditt arbete? 
a. Hur länge har du jobbat på XX? Vilken åldersgrupp av klienter träffar 

du? Mest? 
b. Hur ser kontakten med målgruppen ut? Har ni mest fysiska möten, 

kontakt via telefon eller mail?  
c. Hur länge har verksamheten och dess olika insatser funnits? 

 
Frågor om unga som varken arbetar eller studerar (problemdefinition, 
riskfaktorer och framgångsfaktorer) 
 

1. Vilket begrepp använder ni för att prata om unga som varken arbetar eller studerar?  
 
 

2. Vilka unga är det som finns inom gruppen enligt din uppfattning? 
 
 

1. Hur skulle du beskriva problematiken i gruppen unga som varken arbetar eller 
studerar? 

a. Anser du att denna grupp ska betraktas som ett socialt problem och 
isåfall varför? 

b. Vad upplever du är den huvudsakliga problematiken med unga som 
varken arbetar eller studerar? 
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c. Vad blir konsekvenserna av att en ung vuxen inte kommer ut i arbete 
eller studier? 

 
 

1. Har ni inom verksamheten någon typ av uppdelning av gruppen? 
 a. Vad tycker om den uppdelning som finns? 

 b. Tycker du att det behövs en uppdelning? 
 c. Hur skulle den se ut enligt dig? 
 d. Delar du upp individerna på egen hand på något sätt?  
 c. Hur då? Baserat på vad? 
 
 

1. Vilka faktorer anser du är mest avgörande för att unga hamnar i en situation där de 
inte arbetar eller studerar? 

a. Finns det andra faktorer som också spelar in? 
b. Finns det några utmärkande strukturella faktorer som du upplever 

bidrar till att vissa unga hamnar i gruppen? 
c. Finns det några utmärkande individuella faktorer som du upplever 

bidrar till att vissa unga hamnar i gruppen? 
 
 

1. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man arbetar med denna målgrupp? Varför just 
dessa aspekter? 

a. Vilka faktorer upplever du som speciellt fungerande i ditt arbete med 
unga som varken arbetar eller studerar?  

b. Finns det någon speciell metod eller ett speciellt förhållningssätt som 
enligt dig fungerar utmärkande? Varför? 

c. Hur ser samverkan med andra organisationer ut för denna grupp?  
d. Upplever du att det finns en kunskapslucka vad gäller olika arbetssätt 

med unga som varken arbetar eller studerar? 
e. Tycker du att det finns något i arbetet med unga som varken arbetar 

eller studerar som behöver utvecklas?  
 
 

Avslutande frågor 
• Har du någonting som du skulle vilja tillägga? 
• Ifall du kommer på något vid senare tillfälle som du vill lägga till får du gärna 

kontakta oss. Går det bra att vi kontaktar dig om vi kommer på något ytterligare som 
vi vill fråga?  

• Tack så mycket för din medverkan  
 


